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هفته انهم

ضربان  اقتصاد شهر

گزارش

ماموریت جدید برای شهرداری ها
تســهیل گری در حقیقت آسان ســاختن و سرعت 
بخشــیدن به فرایند یا اتفاقی اســت کــه عموماً از 
راه فعالیت هــا و یا ســاز-وکارهای اجتماعی انجام 
می شود. از این رو، چندی اســت که در بافت های 
فرسوده دفاتری با عنوان دفاتر تسهیل گری نوسازی 
بافت فرسوده ایجاد شده اند،که عمده ترین و اصلی 
ترین وظیفــه آنها برقراری ارتباط با ســاکنان بافت 
های فرسوده، معرفی مشوق ها، تسهیالت و معافیت 
های موجود و حل مشکالت احتمالی آنها در زمینه 

های نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها...

  گزارش

از فوبیای شفافیت تا معجزه sme ها
محمد گوهریان معتقد اســت، اقتصاد مدرن و پویا 
بدون بورس قابل تصور نیست. او تاکید دارد، بورس 
قلب اقتصاد جهان است و  هر جا این مکانیسم سالم 
است سایر اجزاء نیز سالم باقی می مانند. مدیرعامل 
نخســتین شــرکتی که با تابلوي دانش بنیان وارد 
فرابورس ایران شــد، اساســي ترین مشکل شرکت 
های کوچک و متوســط برای ورود به بازار فرابورس 
را فوبیاي شــفافیت می داند و می گوید: قرنهاست 
جدایي حکومتها از مردم و مــردم از مردم باوري را 

ایجاد کرده که مخفي کاري و ...

۰۵

۰۳

مرمت دارای ایراد است!
دیدگاه کارشناسان مرمت آثار و ابنیه تاریخی پیرامون تغییر رنگ در  گنبد مسجد شیخ لطف اله؛

صاحب نظران گنبد مسجد شیخ لطف اهلل را نگین گنبدهای جهان اسالم می دانند. با این وجود تغییر رنگ این گنبد در اثر مرمت 
اخیرش موجب نگرانی و خشم دوستداران میراث فرهنگی کشور شده است با این وجود به نظر می رسد پاسخ مسئولین اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان در این خصوص تاکنون نتوانسته صاحب نظران و دوستداران میراث فرهنگی این شهر را قانع کند. زیرا 
آنها با وجود نقد تمام کارشناسان هم چنان از عملکرد خود دفاع می کنند. صاحب نظران نگرانند مبادا مرمت سایر ترک های دیگر 

گنبد هم به همین شکل انجام و باعث خروج این اثر  از فهرست آثار جهانی شود. 

گزارش

۰2
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براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۹۹ سرویس برخط سامانه سیاح راه اندازی 
می شود و افتتاح هرگونه حساب در بانک ها و موسسات اعتباری منوط به دریافت شماره 
پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود. براساس این بخشنامه بانک ها موظفند کلیه اطالعات 
و هویت سپرده گذاران بانکی را استعالم کنند و اطالعات سایر حساب های مشتریان را 
برای افتتاح حساب به این سامانه ارسال کنند. به نظر می رسد بانک مرکزی این اقدام را 

برای کنترل حساب های بی هویت و کالهبرداری ها انجام داده است.

محمد اسالمی، وزیر راه وشهرسازی از تشکیل کارگروه تأمین مسکن محرومان خبر داد و 
گفت: »به دهک های یک تا سه زمین رایگان و وام بالعوض برای خانه دارشدن واگذار می شود.« 
او افزود: »این اولین جلسه بود و تا به حال چنین جلسه ای برای تأمین مسکن محرومان 
نداشتیم. بر این اساس تمام دستگاه های حمایتی جهت تأمین مسکن محرومان اقدام خواهند 
کرد.« وزیر راه وشهرسازی بیان کرد: »به دنبال این هستیم تا با همگرایی و تدوین یک نقشه 
راه محرومان را شناسایی و برای تأمین مسکن آنها به صورت یکپارچه تصمیم گیری کنیم.«

  نوسان: شاخص بورس ایران در سال 
۹8 بیشترین میزان رشد را ثبت کرده و 
به اصطالح بورس بازان، بیشترین روزها 
را سبزپوش بوده است. این روند مثبت 
و روبه رشــد در معامالت بازار ســهام، 
جذابیتی برای برخی ســپرده گذاران 
بانکی، سرمایه گذاران بازارهای موازی 
و بازار پرحجم نقدینگــی ایجاد کرده 
است. رشد شاخص بورس در کشوری 
که دچار اقتصاد تورمی است، شاید کمی 
عجیب به نظر برسد اما عامل اصلی آن 
را می توان در افزایش نرخ ارز دانســت. 
اقتصاددان و اســتادیار سابق بانکداری 
دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، معتقد 
است: در شــرایط رکود اقتصادی، اگر 
بازار بــورس نبود با مشــکالت تورمی 
جدی تری روبرو می شــدیم. عملکرد 
بورس مانند کمک فنری اســت که با 
جذب شوک های تورمی در دوران رکود 
اقتصادی، شــرایط را کنترل می کند. 
سعدوندی معتقد است: دولت م از نظر 
بنیادی و فاندامنتال باید بورس را تقویت 
کند و محدودیت های مصنوعی مانند 
قیمت گذاری های دستوری، تعزیرات و 

برخی قوانین دست وپا گیر را بردارد. 
علی سعدوندی،  تاکید می کند: تعداد و 
حجم معامالت نشان می دهد که میزان 
نقدینگی که وارد بورس شده به نسبت 
مجموع سپرده های بانکی، مقدار بسیار 
کمی است به همین دلیل روند مثبت 
بازار ممکن اســت تا مدت ها ادامه یابد.  
او اضافه کرد: نقدینگــی در بازار بانکی 
به قدری باالست که ورود بخشی از آن 
می تواند بازار سرمایه را تکان دهد. حجم 
معامالت روزانه بورس در حال افزایش 
اســت و بخش عمده آن بــه مبادالت 
ســهم ها توســط ســهامداران فعلی 
اختصاص دارد کــه نقدینگی از بیرون 
بازار ســرمایه وارد نمی کنند، اما حدود 
یک ســوم تا یک چهــارم از معامالت، 
حاصل مهاجرت شبه پول  بانکی به بازار 
سهام است که ارزشمند است اما نسبت 
به 2400 هزار میلیارد تومان نقدینگی 

موجود در کشور قابل توجه نیست.
اما در اولین روز کاری پس از شــهادت 
سردار سلیمانی، بازار بورس، تحت تأثیر 
افزایش تنش های سیاسی در منطقه، 
ساعت های بســیار پرالتهابی را تجربه 
کرد؛ التهابی که باعث ریزش چشمگیر 
بورس تهران شد. حسین سالح ورزی، 
نایب رئیس اتاق ایــران در اینباره می 
گوید:  در شرایط حســاس بروز ریزش 
و خیزش ها طبیعی اســت و بخشــی 
از آن هم ممکن اســت بر اثر محاسبه 
اشتباه باشد؛ ولی این به معنای شکست 
بازار نیست. شکســت بازار یعنی در اثر 
پدیده های ساختاری یا شوکها بیرونی، یا 
تلفیق اینها، سیستم در محدوده تعادل 
پایدار و مولد خارج شود. چنین اتفاقی 

در بازار نیافتاده است. 
سالح ورزی، در خصوص دخالت دولت 
و جلوگیری از التهابات بــازار بورس در 
روزهای اخیر معتقد است: اگر فعاالن 
بخش خصوصی نتواننــد به ثبات رویه 
تصمیم گیری و تنظیم گــری در بازار 
بورس اعتماد کنند؛ فعالیــت در بازار 
بی معنا می شــود. او تاکیــد می کند: 
ما در اتاق ایران، بعنوان ســخنگویان 
بخــش خصوصــی، قطعاً بــا دخالت 
دولت مخالفیم؛ موضوع بر سر اصول و 
رویه های تنظیم گری و مقررات گذاری 
در بازار اســت؛ که اگر این اصول مورد 
بی توجهی قرار بگیرد؛ ریسک ناشی از 
حکمرانی بد، عماًل فعالیت معامله گران 

را در بازار بی معنا می کند.

واگذاری زمین رایگان به دهک های فقیرشرط جدید برای افتتاح حساب بانکی
رویدادنامه

   گزارش

با دخالت دولت 
مخالفیم

Is fahan

اصفهان در هفته ای که گذشت؛

»اصفهان در هفته اي که گذشت« همچون سرتاسر کشور متاثر از حادثه 
ترور شهید قاسم سلیماني فرمانده سپاه قدس ايران بود. حادثه اي که 
حدود ساعت يک بامداد روز جمعه رخ داد و دو خودرو که در حال انتقال 
شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس از فرودگاه بغداد به سمت 
شهر بودند، هدف حمالت موشکی نیروهای آمريکايی قرار گرفتند. در 
اين حمله تروريستی عالوه بر سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، 
هشت سرنشین ديگر که از همراهان آنها بودند، هم به شهادت رسیدند. 
اما بالفاصله پس از وقوع اين حادقه تروريستي، واشینگتن پست ادعا 
کرد که حرکت سردار سلیمانی از فرودگاه تهران تحت نظر بوده و يک 
هفته قبل منابع خبری رد سلیمانی را زده و روی او قفل کردند، بگونه ای 

که تمام ترددهای او زير نظر بوده است.  
این حادثه اما از زمان وقوع تا کنون گفت و شنودهاي زیادي درباره نحوه موضوع 
گیري ایران و پاسخ دهي اش به این اقدام امریکا را در شبکه هاي خبري و رسانه ها 
به دنبال داشته است. برخي از تحلیل گران داخلي و خارجي از احتمال وقوع جنگ 
علیه ایران از سوي امریکا سخن مي گویند و برخي احتمال وقوع جنگ را به دالیل 
متعددي مردود مي دانند. مراسم تشییع پیکر شهید قاسم سلیماني هم با شکوه 
هرچه تمام تر از سوي مردم نقاط مختلف کشور برگزارشد. روز شنبه 14 دي ماه که 
هنوز پیکر شهید سلیماني به ایران واردنشده بود، مردم تمامي شهرها با حضور در 
خیابان ها به سوگواري براي این سردار نامدار ایران و اسالم پرداختند.  مردم اصفهان 
نیز در میدان نقش جهان و گلستان شهدا تجمع کرده و در این مراسم پرشور شرکت 
کردند. همه اینها در حالي بود که از زمان وقوع این حادثه تروریستي، اینستاگرام 

تصویر و اخبار مرتبط با این واقعه را حذف کرد!

باز شدن ريه هاي شهر...
اصفهان در هفته اي که گذشت کمي روي هواي سالم به خودش دید. شاخصه هاي 
آلودگي هوا در اغلب مناطق شهر شرایط سالم را نشان داد و مردم توانستند در برخي 
از ساعات روز نفسي به راحتي بکشند. هرچند سایه آلودگي هوا تا اواخر روزهاي 
بهمن ماه بر سر این شهر خواهد بود. به ویژه اینکه اعالم شد برخي از صنایع استان 
از مازوت براي سوخت استفاده کرده اند و این یعني چندین برابر بر آتش آلودگي هوا 
دمیدن و رساندن مردم شهر به آستانه خفگي و دردها و بیماري هاي مزمن که شاید 
امروز خودش را به وضوح نشان ندهد، اما در سال ها و سال هاي آینده گریبان مردم 
را خواهد گرفت و بر آمار بیماران تنفسي، قلبي عروقي و سرطاني خواهد افزود...

ناگفته نماند که در روزهاي پایاني این هفته آسمان هواي اصفهان باراني و در برخي 
نقاط برفي شد و قدري هواي این شهر را به تمیزي و لطافت برد...

اصفهان میزبان نمايشگاه 
تاسیسات سرمايشی و گرمايشی

و  سرمایشی  تجهیزات  و  تاسیسات  بین المللی  نمایشگاه  برگزاري هجدهمین 
گرمایشی با حضور بیش از ۹۵ شرکت معتبر کشور از جمله رویدادهایي است 
که اصفهان انتظار آن را مي کشد. این نمایشگاه که از 24 تا 27 دي ماه برگزار 
مي شود، در فضایي به مساحت ۹ هزار مترمربع و در قالب چهار سالن میزبان 
شرکت های معتبر داخلی و خارجی است تا محصوالت، کاالها و خدمات خود 
را به نمایش بگذارند.اگر عالقمند به بازدید از این نمایشگاه هستید، بهتر است 
بدانید که تولیدکنندگان و واردکنندگان سیستم های تهیه مطبوع و رادیاتورهای 
پانلی، فعاالن حوزه تاسیسات صنعتی ساختمان، تولیدکنندگان انواع تجهیزات 
تاسیسات، تولیدکنندگان دستگاه های تصفیه آب و پمپ های آبی، تولیدکنندگان، 
توزیع کنندگان و فعاالن حوزه لوله و اتصافات، موسسات، آموزشگاه ها و انجمن های 
مرتبط و عرضه کنندگان تجهیزات آتش نشانی و اطفای حریق در این نمایشگاه 
حضور خواهند داشت و به ارائه توانمندی های خود خواهند پرداخت. همچنین 
استان اصفهان با 4۶ شرکت، بیشترین تعداد مشارکت کننده در نمایشگاه را به خود 
اختصاص داده و شرکت هایی از استان های تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، 

زنجان، فارس، قزوین و قم نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

رسیدن جايزه جمالزاده 
به ايستگاه دوم

رویداد داستاني حایزه جمالزاده که سال گذشته نخستین دوره خود را با حمایت 
سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان برگزار کرد و توانست جایگاه 
قابل توجهي درمیان داستان دوستان کشور پیدا کند، امسال فراخوان دومین دوره 
خود را اعالم کرده و از دوستداران داستان و قلم به دستان کشور خواسته تا 2۵ 
فروردین ماه آثارشان را به دبیرخانه این جشنواره در اصفهان ارسال کنند. در متن 
این فراخوان آمده:  این رویداد در راستای ارتقای فرهنگ شهروندی و جایگاه اصفهان 
در داستان  نویسی در بخش های آزاد و اصفهان برگزار خواهد شد. بخش اصفهان 
مانند سال گذشته شامل دو بخش داستان کوتاه اصفهان و ناداستان اصفهان است. 
همچنین قید شده که داستان های کوتاه اصفهان باید با عناصر مرتبط با اصفهان 
پیوند داشته باشد و از ویژگی های تاریخی، جغرافیای اماکن، نمادهای شهری، 
مذهبی، سبک زندگی مردم اصفهان و … استفاده داستانی کرده باشد. اداستان های 
اصفهان نیز روایت های واقعی از تجربه زندگی در اصفهان یا سفر به اصفهان هستند 

که در قالب ادبی»ناداستان« نوشته شده باشد.  

اصفهان میزبان چهاردهمین 
جشنواره بین المللی شعر فجر 

از دیگر رویدادهاي فرهنگي هنري در هفته اخیر، محفل افتتاح چهاردهمین جشنواره 
بین المللی شعر فجر است که با حضور شاعرانی چون محمدعلی بهمنی، پرویز بیگی 
حبیب آبادی، عبدالجبار کاکایی، محمدکاظم کاظمی، جواد محقق، محمود اکرامی، 
اسماعیل امینی، خسرو احتشامی، فضل اهلل شیرانی و محمد مستقیمی در تاالر سوره 
اصفهان برگزار شد. تقدیر از خسرو احتشامی شاعر پیشکسوت اصفهان، شعرخواني 

محمدکاظم کاظمی، شاعر افغانستانی از بخش هاي این مراسم بود.

نصف جهان در سوگ سردار...

همه چیز از صحبت های مهدی حجت 
رئیس کمیته ملی ایکوموس آغاز شد. 
وقتی که در سفر اخیرش به اصفهان با ابراز 
تاسف گفت: »گنبد مسجد شیخ لطف  اله را 
تعمیر و به نظر من یک ترک آن را خراب 
کردند. این ترک با بقیه ترک ها نمی خورد 
و اندازه آن هم غلط است. وقتی لچکی را 
باال برده اند نتوانسته اند آن را جفت کنند 
و گنبد خراب شده است.« صحبت های 
مهدی حجت بدون درنگ در رسانه ها 
شد.  پخش  اجتماعی  شبکه های  در  و 
میراث فرهنگی  دوستداران  و  فعالین 
اصفهان که در پیشتر از عملکرد مسئولین 
اداره کل میراث فرهنگی اصفهان در مورد 
تخریب های صورت گرفته پیرامون محور 
ناراضی  گذرآقانجی  و  تاریخی چهارباغ 
بودند این بار با دغدغه بیشتری خواستار 
این موضوع  توضیح مسئولین پیرامون 

شدند. 

دفاع تمام قد مسئولین
واکنش مسئولین اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان دفاع تمام قد از مرمت این بنا بود و 
اثر تغییر رنگ پیش آمده را کامال طبیعی 
دانستند که در اثر یک بارش رفع خواهد 
و  مرمتگر  انتخاب  دارند  ادعا  آنها  شد. 
مصالح استفاده شده با دقت و حساسیت 
باالیی صورت گرفته و ترک تشریفات 
مناقصه نیز در جهت همین حساسیت ها 

بوده است.
فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی 
اصفهان در این ارتباط تاکید کرد: برای 
اظهار نظر باید گنبد را از نزدیک دید 
و نه از دور!. وی مرمتگران این گنبد را 
تغییر  و  کرد  توصیف  برجسته  افرادی 
رنگ پیش آمده را به خاطر پاک سازی 
و بندکشی های انجام شده و عدم وجود 
گنبد  دیگر  قسمت های  در  بندکشی 

دانست.
مدیرپایگاه  خطابخش  فریبا  همچنین 
میراث جهانی نقش جهان، نیز مرمتگر این 
گنبد را بهترین مرمتگر جهان خواند و ادعا 

کرد: در مرمت این گنبد از گچی محکم تر 
از سیمان که هیچ کس جز استاد رضایت 
توان ساخت آن را ندارد استفاده شده 
است. او حتی مرمت اولیه گنبد را که در 
سال 1313 زیر سوال برد و اعالم کرد در 
آن زمان از مصالح نخاله برای زیرسازی 

گنبد استفاده کرده اند. 

تعجب می کنم
از  رسام  هوشنگ  حال  همین  در 
مرمتگران با سابقه اصفهان با تاکید بر 
اهمیت این گنبد به " نوسان" گفت: در 
یک ماه گذشته با بزرگان زیادی از جمله 
آقای حجت در مورد مرمت این گنبد 
صحبت کردم؛ او نیز در پاسخ به من گفت: 
» نظر من همان چیزی بود که ابتدا بیان 
کردم« درست هم می گویند! مرمت اخیر 

دارای ایراد است!
رسام، در ادامه در مورد نحوه بازسازی این 
گنبد در سال 1313 توضیح داد: در آن 
زمان بازسازی این گنبد توسط اشخاص 
آجرتراش  غفار  استاد  چون  ماهری 
با  بودند  زبردست  معرق کاران  از  که 
همکاری استاد نصراهلل طراح که تزینکار 
ماهری بودند و زیرنظر استاد معارفی که 
معماری متبحر بودند با مشورت بزرگان 
و صاحب نظر به دقت و حساسیت باالیی 
انجام شد. طوری که تمام نقوش کامال 
گرفت. طوری  قرار  هم  کنار  در  منظم 
که تمام نقوش کامال منظم در کنار هم 
قرار گرفت بنابراین این گفته مسئولین 
اول  از مرمت زمان پهلوی  سازمان که 
درست نبوده است برای من جای تعجب 

دارد.
او همچنین به مرمت موضعی که در دهه 
۶0 روی این گنبد انجام شد اشاره کرد و 
گفت: در آن زمان هم کار با دقت فراوان 
بزرگی همچون مرحوم  اساتید  زیرنظر 
استاد محمد مصدق زاده، که فرزند استاد 
به نام  معرق کاران  از  و  آجرتراش  غفار 
با مشورت سایر بزرگان  اصفهان بودند 
انجام شد. من نیز در آن زمان یکی از 

افراد تیم مرحوم مصدق زاده بودم. خوب 
از  را  کاشی ها  یک یک  هست.  خاطرم 
جایش بلند می کردیم. با ابزاری خاص 
گچ ها مرده زیرش را تمیز می کردیم و 
سپس کاشی ها را سرجایش می گذاشتیم 

و اصال به ترک گنبد دست نزدیم.
او خاطرنشان کرد: استاد رضایت طاق زن 
مشاهده  که  همانطور  است.اما  ماهری 
کردید در ادوار پیش بازسازی و مرمت 
این گنبد توسط معرق کاران و کاشی کاران 
زیرنظر و مشورت بزرگان و صاحب نظران 
انجام شد. اکنون نیز باید همین طور باشد. 

این کار مال فرد دیگری است
میراث فرهنگی  مسئولین  که  درحالی 
این  تشریفات  ترک  ادعا  اصفهان 
کار  باالی  حساسیت  دلیل  به  مناقصه 
بیان کرده اند اما اسناد موجود و ادعای 
دارای  که  غالمرضاعنایتی ده سرخی 
یک  پایه  پیمانکاری  صالحیت  گواهی 
مرمت آثار باستانی از سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور است و دوبار برنده 
کاشی کاری  تزینات  مرمت  مناقصه 
گریو و یک ترک از گنبد مسجد شیخ 
لطف اهلل« شده است چیز دیگری را بیان 
می کند. عنایتی ضمن تایید و بازگو کردن 
به   ایسنا  خبرگزاری  با  صحبت هایش 
" نوسان" گفت: در تاریخ 2۵ خرداد سال 
جاری برنده مناقصه مذکور شدم. حتی 
مبلغ کارمزد مناقصه را هم از طریق سامانه 
وقتی  اما  کردم  پرداخت  دولت  تدارک 
به دفتر مرمت اداره کل میراث فرهنگی 
خانم  کردم،  مراجعه  اصفهان  استان 
رفتار  با  دفتر  سرپرست  خطابخش 
توهین آمیزی به من گفتند که نباید در 
این مناقصه شرکت می کردم چون این کار 
مال فرد دیگری است که سال پیش روی 
این گنبد کار کردند، باید بازهم ایشان آن 
را ادامه بدهند و با وجودی که در مناقصه 
و  ندادند  به من  را  کار  بودم  برنده شده 

نتیجه مناقصه را باطل اعالم کردند. 
شرایط  با  و  دوم  بار  برای  داد:  ادامه  او 
روی  سابقه  داشتن  جمله  از  سخت تر 

گنبد صفوی و دارا بودن مدرک مهندسی 
عمران مزایده را برگزار کردند با این حال 
باز هم من برنده شدم و بازهم نتیجه را 
باطل اعالم کردند گفتند مدارکت کامل 
کاری ام  رزومه  که  زمانی  نیست. حتی 
در مورد کار روی گنبد صفوی امامزاده 
خطابخش  خانم  دادم،  نشان  را  احمد 
گفت: دروغ می گویی این کار را شما 
نیست و رزومه سازی کردی. این درحالی 
است که سال 84 بخشی از گریو گنبد 
شیخ لطف اهلل را نیز مرمت کرده بودم آن 
زمان این خانم منشی مسئول دفترفنی 
اداره بودند. اما اکنون کل سابقه کاری من 
را زیر سوال می برند من را فرد ناشناس و 

ناکام در صحبت هایشان بیان کردند.
عنایتی افزود: درحالی که فردی که اکنون 
کار  لطف اهلل  شیخ  مسجد  گنبد  روی 
کرده؛ یعنی آقای رضایت تخصص گنبد 
ندارد و قرارداد را با پسرشان که 30 سال 
هم سن ندارند و دارای مدرک مهندسی 
عمران است بسته اند.تا به واسطه پسر 
از پدر  استفاده کنند که اصل مهارتش 
در طاق زنی است. اکنون سوال من این 
است که چرا وقتی خودشان می خواهند 
فردی را انتخاب کنند کار را به مناقصه 

می گذارند؟

وندالیسم يا مرمت
در همین حال علی اصغر نجف پور ناظر 
مرمت آثار و ابنیه تاریخی این نوع مرمت 
را وندالیسم خواند و در مورد ایرادهای 
فنی این مرمت گفت:  خانم خطابخش 
می گویند اثری که در حال تخریب باشد 
از فهرست خارج می شود نه اثری که در 
دست مرمت است!! حاال آیا این اثر در 
دست مرمت است؟ و این تخریب تعمدی 
انجام شده نام  ناآگاهانه که روی آن  و 
مرمت به خود گرفته؟ اگر این وندالیسم 

نیست پس چیست؟
او ادامه داد: خانم خطابخش تغییر رنگ 
را بدیهی می دانند و ادعا می کنند:  گچ 
ریخته شده روی کاشی و نفوذ گچ نانو در 
لعاب باعث تغییر رنگ شده...  اول اینکه 
همه می دانیم که گچ پشت کاشی می ریزد 
نه روی کاشی. استفاده از گچ نانو هم در 
مرمت غلط است. ضمن اینکه چگونه است 
گنبد  گریو)گردن(  کتیبه)یاکریم(  که 
مسجد شیخ لطف اله جبهه جنوبی که در 
سال 8۵ توسط همین آقای عنایتی مورد 
مرمت قرار گرفت و تمام مراحل مرمت 
شامل طرح برداری و برچیدن و شستشو 

و... را انجام دادند و تغییر رنگ نداد؟ 

زير سوال بردن مهم ترين اصل مرمت
نجف پور ادامه داد: این خانم ابتدا بارها 
اعالم کردند،  با گچی محکمتر از سیمان 
کاشی های گنبد مرمت شده، وقتی به 
ایشان خبر رسید اصل برگشت پذیری 
که مهمترین اصل مرمت است، با گچ 
محکمتر از سیمان خدشه دار می شود، در 
مصاحبه اخیر گفته اند که گچ محکمتر از 
سیمان نیست و فقط مثل سیمان است!؟ 
که خودشان هم نمی دانند  مثل سیمان 
یعنی چه؟ و بالفاصله گفته اند که گچ 
اصفهان بوده که خود استاد انتخاب کرده 
که البته همه می دانند گچ اصفهان نانو 
نیست و گچ اگر نانو باشد دیگر سنتی 

نیست.

مسولین پاسخگو باشند
اکنون به نظر می رسد بهتر است مسئولین 
از  برخی  دلیل  اصفهان  میراث فرهنگی 

رفتارهای خود را به افکار عمومی بدهند.

دیدگاه کارشناسان مرمت آثار و ابنیه تاریخی پیرامون تغییر رنگ در  گنبد مسجد شیخ لطف اله؛

مرمت دارای ایراد است!
رئیس کمیته ملی ايکوموس: وقتی لچکی را نتوانستند جفت کنند؛ مرمت گنبد خراب شد

ــا ايــن  صاحب نظــران گنبــد مســجد شــیخ لطف اهلل را نگیــن گنبدهــای جهــان اســالم می داننــد. ب
گزارش

گروه  شهری
ــتداران  ــم دوس ــی و خش ــب نگران ــرش موج ــت اخی ــر مرم ــد در اث ــن گنب ــگ اي ــر رن ــود تغیی وج
ــاون اول رئیس جمهــور  ــی کــه اســحاق جهانگیــری مع میراث فرهنگــی کشــور شــده اســت. تاجاي
ــريح  ــن و تش ــا تبی ــت ب ــتی خواس ــگری و صنايع دس ــی، گردش ــر میراث فرهنگ ــاره از وزي در اينب
دقیــق اقدامــات انجــام شــده، بــه دغدغــه عالقه منــدان و صاحب نظــران پاســخ داده و شــخصا بــر 
ــئولین اداره کل  ــخ مس ــد پاس ــر می رس ــود به نظ ــن وج ــا اي ــد. ب ــته باش ــارت داش ــر نظ ــن ام اي
ــتداران  ــران و دوس ــته صاحب نظ ــون نتوانس ــوص تاکن ــن خص ــان در اي ــی اصفه میراث فرهنگ
ــا وجــود نقــد تمــام کارشناســان هــم چنــان از عملکــرد  میراث فرهنگــی ايــن شــهر را قانــع کنــد. زيــرا آنهــا ب
ــن  ــه همی ــم ب ــد ه ــر گنب ــای ديگ ــاير ترک ه ــت س ــادا مرم ــد مب ــران نگرانن ــد. صاحب نظ ــاع می کنن ــود دف خ
شــکل انجــام و باعــث خــروج ايــن اثــر  از فهرســت ثبــت آثــار جهانــی شــود. ايــن گــزارش مــروری بــر حــوادث 
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گردش مالی ساالنه موسسات آموزشی و کنکوری 40 هزار میلیارد تومان و هزینه تبلیغات ماهانه 
آنها در صداوسیما بیش از ۵00 میلیارد تومان است. رفع معافیت مالیاتی این موسسات ۶ هزار میلیارد 
تومان درآمد برای کشور به همراه دارد و می تواند در تحقق عدالت آموزشی و مالیاتی، شفافیت و 
جبران کسری بودجه کمک کار دولت باشد. در  سال ۹7 گزارشی منتشر شد که سود یک موسسه  
کنکور در طول نمایشگاه کتاب حدود 800 میلیون تومان است. همچنین هزینه تبلیغات این 
موسسات، طبق تعرفه های مشخص  شده صداوسیما، در یک  ماه  بالغ بر ۵7۶ میلیارد تومان بوده است.

محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت توسعه صنعت 
اسباب بازی به عنوان یک راهکاری برای مقابله با تحریم ها گفت: »در شرایط کنونی باید از هر 
فرصتی برای مقابله عزت مندانه با تحریم استفاده کرد.« او گفت: »در سالی که گذشت، چین 
رکورد فروش سه میلیارد دالری در ماه را در حوزه اسباب بازی زده است. در شرایط کنونی درآمد 
حاصل از صادرات اسباب بازی در چین بیشتر از صادرات نفت در کشور ماست.« معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری تأکید کرد: »بانک ها باید حمایت ویژه از صنعت اسباب بازی داشته باشند.«

 داگالس نورث انديشمند بزرگ 
توسعه است که نظريه کاربردی 
و مهم نظم هــای اجتماعی را در 
باب توســعه مطرح کرد. وی در 
سال ۲۰۱5 از دنیا رفته است و اين 
مصاحبه بر اساس نظربات ايشان 

نوشته شده است. 

به نظر شــما چــرا اصالحات 
ساختاری در بودجه ايران حتی 
در شرايط دشــوار اقتصادی رخ 

نمی دهد؟
چــون ایــران همچون بســیاری از 
کشــورها دارای نظــم اجتماعــی 

دسترسی محدود است
 

لطفــا درباره نظام دسترســی 
محدود بیشتر توضیح دهید؟

اساســا جوامــع دارای دو نوع نظم 
اجتماعی هستند. یا ســاختارهای 
سیاســی و اقتصادی بر اساس نظم 
دسترســی باز شــکل گرفته اند و یا 

نظم دسترسی محدود. 
در نظم دسترسی باز دولتها با ایجاد 
رقابت نظــم را در جامعــه ایجاد و 
خشونت را کنترل میکند اما در نظم 
دسترســی محدود دولتها با توزیع 
رانت بین گروه های خــاص نظم را 

ایجاد میکنند
 

خوب ارتباط نظــم اجتماعی با 
بودجه چیست؟

 در نظم دسترســی محدود، دولت 
از همه ابزارهای در دســترس خود 
برای ایجاد رانت و توزیع ان استفاده 
میکنــد. بودجه نیــز ابزار بســیار 

مناسبی برای این هدف است.
 اگــر بودجه تغییر و یا اصالح شــود 
رانت توزیع شده بین گروه ها و افراد 
تغییر میکنــد و نظم اجتماعی برهم 
میخورد. لذا دولت نه میتواند تبعات 
این کار را بپذیرد و نــه توانایی انجام 

ان را دارد.
 

با اين اوصاف آيا راهکاری وجود 
دارد؟

تا زمانیکه تالش فراگیــر برای نیل 
به ســوی نظم دسترسی باز و سامان 
دهی جامعه از طریق رقابت شــکل 
نگیرد اصالح بودجــه و به طور کلی 
اصالحات اساســی ممکن نخواهد 
بود. البته اصالح بودجه خود میتواند 
ابزاری بــرای نیل به دسترســی باز 
باشــد اما باید جزئی از یــک برنامه 
هماهنگ باشــد و به تنهایی کمکی 

نخواهد کرد.

فرابورس  به  ورود  مزيت  نوسان:   
چیست؟

به فضاي  فرابورس یعني ورود  به  ورود 
ما  چون  متاسفانه  کار.  و  شفاف کسب 
عادت کرده ایم به عدم شفافیت، تصور 
دنیایي که همه چیز شفاف است غیر قابل 
تصور و شاید کمي هراس انگیز باشد. در 
بورس شرکتها وارد یک بازي عادالنه مي 
شوند که داور مردم هستند. اگر شرکت 
در جهت مصالح جامعه فعالیت مي کند 
حتما مورد استقبال سهامداران قرار مي 
گیرد و این یعني تامین سرمایه و موفقیت 
رضایت  و  سود  و  شرکت  هاي  پروژه 
سهامدار. در بورس شرکتها شرایطي را 
قبول مي کنند و بگونه اي معتمد مردم 

مي شوند. 
به  شرکت  يک  نوسان:ورود 
جذب  و  اعتبار  نظر  از  فرابورس 

سرمايه تا چه اندازه مهم است؟ 
سرمایه  که  اي  جامعه  در  است  مسلم 
اجتماعي اعتماد تا پایین ترین حد ممکن 
کاهش یافته هیچ عاملي مهمتر از ایجاد، 
حفظ و گسترش اعتماد در توسعه کسب 
بورس  رسمي  مکانیسم  نیست.  کار  و 

ساختار این اتفاق مهم را مهیا مي کند.  
 نوسان:بحث فرابورس برای کسب و 

کارهای نوپا تا چه اندازه مهم است؟
ذاتاً بورس براي چنین کسب و کارهایي 
شکل گرفته است. اگر کسب و کارهاي 
بزرگي در بورسهاي واقعي وجود دارند 

را  واقعي  و  طبیعي  شدن  بزرگ  مسیر 
همراه با بورس طي نموده اند.

 نوسان:در جهان ورود شرکت های 
دانش بنیان به بورس چه اندازه مهم 
که  است  نیاز  اندازه  چه  تا  و  است 
شرکت های دانش بنیان در ايران به 

اين موضوع توجه کنند؟ 
قابل  بورس  بدون  پویا  و  مدرن  اقتصاد 
اقتصاد واقعي جهاني  اگر  تصور نیست. 
را به یک انسان تشبیه کنیم بورس نقش 
قلب آن را ایفا مي کند. پمپاژ سرمایه به 
دستگاه ها و اجزاء اقتصاد با روش انتخاب 
این  بورس است. هر جا  اصلح، کارکرد 
مکانیسم سالم است سایر اجزاء نیز سالم 

مي شود.
 نوسان:برای ورود به فرابورس با چه 

مشکالتی رو به رو بوديد؟
فوبیاي  مشکل  ترین  اساسي  و  اولین 
حکومتها  جدایي  قرنها  است.  شفافیت 
از مردم و مردم از مردم باوري را ایجاد 
کرده که مخفي کاري و کتمان واقعیت 
تمام رفتار ما را فرا گرفته. شفافیت آسان 
ترین ، سریعترین و تنها راه رفع پلشتي 
ها، فسادهاي سفید و سیاه است. کافیست 
زشتیها و زیباییها را شفاف در معرض نظر 
مردم قراردهید؛ همه خوبیها را انتخاب 
مي کنند و اینگونه اصالح شروع مي شود. 
واحدهايی  برای  ورود  نوسان:اين   
شیرينی،  گز،  رشد  مرکز  در  که 
شکالت و صنايع وابسته مستقر می 

شوند چه مزيتی خواهد داشت؟
الگویي ساده و واقعي مثل مادري که راه 
رفتن به فرزندان خود مي آموزد. داشتن 
تسهیلگر که راه نشان مي دهد و روابط 
بزرگي  ایجاد مي کند، مزیت  ارزشمند 

است.
 نوسان:آينده شرکت هايی که در 
را  شوند  می  فرابورس  وارد  ايران 

چگونه می بینید؟
و  است  الزم  شرط  بورس  به  پیوستن 
شرط کافي حرکت منطقي و هوشمندان 
در مسیر رشد پایدار. بنظر من اگر آینده 
ي روشني در اقتصاد ایران وجود داشته 
گذرد.  مي  بورس  مسیر  از  صرفاً  باشد 
اقتصاد ایران در مرحله دگردیسي  عظیم 
فرو  ایران  اقتصاد  قرار دارد.  و هولناکي 
ریخته و همه در تالشند بخشي را از زیر 
آوار نجات دهند. اقتصاد جدید ایران مثل 
ققنوس از زیر خاکستر اقتصاد سوخته 
آرام سر مي کشد. در این طلوع تازه فقط 
مکانیسم بورس مي تواند سرمایه و عزم 
ملي را منسجم، متمرکز و هدایت کارآمد 
کند. اقتصاد جدید ایران ساختمان نیست 
بلکه نهالیست که بسوي درختي متعالي 

حرکت مي کند.
 نوسان:تا چه اندازه بحث ورود به 

فرابورس نیاز به فرهنگسازی است؟
حمایت  عدم  ایران  اقتصاد  مشکل  کاًل 
فرهنگ است. ایرانیان فرهنگ توسعه را به 
ثمن شتاب در کسب رشد اقتصادي باخته 

اند. شرکت گز سکه یکتنه به میدان آمده 
زیبا.  الگویي کوچک ساده و  ارائه  براي 
فرهنگسازي حّرافي، ادعا و شعار نیست. 
هر که مرد این میدان است توبه کند، 
شفاف شود و کمر ببندد. اگر همه ایناني 
دارند  توصیه  و  حرف  خروار  خروار  که 
براي اصالح اوضاع یک قدم بر مي داشتند 

امروز ایران در قله افتخار بود. 
 نوسان:توصیه شما به شرکت ها در 

مورد فرابورس چیست؟
اگر به هر علت نمي خواهید شفاف شده 
، به بورس بپیوندید، دست و پاي کار را 
جمع کنید، در اقتصاد جدید ایران بهانه 
اي براي کتمان، زیراروکشي، غش و هر 
آنچه تاکنون عامل موفقیت هاي عجیب 
و غریب بوده، نیست. شفافیت در اقتصاد 
آینده یک انتخاب نیست بلکه تنها راه 
موجود است. نوید هاي چنین اقتصادي 

را در گوشه و کنار جهان مي بینید. 
 نوسان: سخن آخر؟

سخن آخر اینست که تنها و اولین شرکت 
دانش بنیان تابلوي دانش بنیان فرابورس 
معتبر  و  قدیمي  واقعي،  شرکت  یک 
اصفهانیست. شعار ما اینست" سکه نماد 
ثروت است" ما مزه ثروتمند شدن پاک را 
به ذائقه سهامداران هدیه مي کنیم. سهام 
شرکت به کمترین قیمت پایه عرضه شد 
تا با سهامداران خود آرام و بي هیاهو و بي 
رانت مسیر افزایش مستمر قیمت را طي 
کند. ما شک نداریم که مي توان ثروت و 
خوبي را در هم آمیخت. شرکت گز سکه 
تمام توان و تجربه خود را بی مزد و منت 
در طبق اخالص می گذارد با این آرزو 
که شرکت های واقعی، معتبر و محبوب 
بیشتری وارد مکانیسم بازار سرمایه شوند 
و با جلب سرمایه های کوچک و بزرگ 
پراکنده دشت سوخته ی اقتصاد ایران به 

جنگلی سبز و انبوه تبدیل شود.

از فوبیای شفافیت تا معجزه sme ها

درآمد اسباب بازی چین بیشتر از نفت ایرانمعافیت مالیاتی موسسات کنکوری
تجارت

واکاوی ورود شرکتهای دانش بنیان به بازار فرابورس در گفت وگو با دکتر محمدگوهریان؛ اقتصاددان

چرا بودجه
اصالح نمی شود؟

شواهد آماری نشــان می دهند هنوز هم برنامه دولت برای تسخیر 
بازارهای صادراتی نامشخص و مبهم است؛ گرچه گاهی زمزمه هايی 
درخصوص ظرفیت سازی، تنوع بخشی به سبد صادراتی و حمايت از 
مگاپروژه های تولیدی در مقیاس جهانی به گوش می رسد، اما گويا 
اين صداها کم عمق تر از آن هستند که اراده ای مصمم را برانگیزند و 
تبديل به برنامه اجرايی شوند. با اين وجود پرسش کلیدی اين است 
که چرا برنامه های توســعه صادرات طی اين سال ها محقق نشده 

است؟
متدر سبد صادراتی دنیا )اقالم با کد HS هشــت رقمی(، بیش از 8هزار قلم 
کاال هستند که ساالنه صادر می شــوند. در این میان ایران قریب 4400 قلم 
کاال از این تعداد را تولید و صادر می کند. ســال 13۹7 معادل 437۶ قلم کاال 
صادر شده اســت؛ اما نکته مهم این اســت که فقط ۶ قلم از این کاالها که 2/ 
0 درصد از کل اقالم صادراتی کشور هســتند، با ارزشی در حدود 12 میلیارد 
و 700 میلیون دالر حدود 2۹ درصد از ارزش کل صادرات کشــور را تشکیل 
داده اند که هر کدام از این اقالم ارزشــی باالی یک میلیارد دالر داشته اند. به 
عبارت دیگر، وابستگی سبد صادراتی کشور به 2/ 0 درصد از کل اقالم صادراتی 
است که حدود یک سوم صادرات کشور را پوشش می دهند و امروز قرار است 
که بار دوبرابر کردن صادرات را به دوش بکشــند. نکته قابل تامل و بسیار مهم 
این اســت که بخش مهمی از این ۶ قلم کاال فقط توسط 3 شرکت دولتی در 
حوزه نفت، گاز و پتروشیمی صادر شده که صادراتی بیش از یک میلیارد دالر 
در سال دارند و حجم صادرات مجموع آنها در سال 13۹7 حدود 10 میلیارد 
دالر یعنی حدود 23 درصد کل صادرات، برآورد می شــود. به عبارت دیگر از 
2۹ درصد ارزش صادرات کشــور، فقط 3 شرکت نقش اصلی را ایفا می کنند 
و شرکت های صنعتی با قابلیت صادرات باالی یک میلیارد دالر، هنوز دولتی 
و پایه نفتی هستند و هیچ شــرکت خصوصی تاکنون صادراتی بیش از یک 

میلیارد دالر در سال نداشته است.
اگر تعداد اقالم باالی 100 میلیون دالر صادرات در سال را در نظر بگیریم، فقط 
72 قلم یعنی حدود ۶/ 1 درصد کل اقالم صادراتی کشور را پیدا می کنیم که با 
صادراتی در حدود 32 میلیارد دالر، سهمی 73 درصدی از ارزش کل صادرات 
را در اختیار دارند. نکته جالب اینکه تعداد شرکت های باالی 100 میلیون دالر 
صادرات )با احتساب سه شرکت دولتی مذکور( که این اقالم را صادر می کنند، 
فقط ۵2 شرکت هســتند که با صادراتی بیش از 2۵ میلیارد و 200 میلیون 

دالر، بار ۵8 درصد از ارزش کل صادرات کشور را بر دوش می کشند.
اگر بخواهیم دامنه توان صادراتی کشور را در محدوده باالی ۵0 میلیون دالر 
بررسی کنیم، مالحظه می شود به لحاظ تعداد اقالم صادراتی فقط 117 قلم 
کاال یعنی 7/ 2 درصد از کل اقــالم صادراتی بیش از ۵0 میلیون دالر ظرفیت 
صادرات ساالنه دارند و در مجموع با 3۵ میلیارد و ۶00 میلیون دالر، سهمی 
81 درصدی از ارزش کل ســبد صادراتی کشور را تشــکیل می دهند. از این 
میزان حــدود ۵/ 7۹ درصد )یعنی 28 میلیــارد و 300 میلیون دالر( را فقط 
۹۶ شرکت صادر می کنند. به عبارت دیگر ۹۶ شــرکت سهم ۶4درصدی از 

صادرات کل کشور را در اختیار دارند!
در بررسی توان و ظرفیت صادراتی کشور، دامنه مطالعات را تا اقالم باالی 10 
میلیون دالر گسترش می دهیم تا دریابیم چه تعداد اقالم و چه تعداد شرکت 
باالی 10 میلیون دالر صــادرات داریم که ترکیب ارزش صادراتی کشــور را 
تشکیل می دهند. در اینجا نیز مشاهده می شود که کل اقالم صادراتی باالی 
10 میلیون دالر جمعــا در 37۶ قلم کاال یعنی حــدود 8/ ۶ درصد کل اقالم 
صادراتی کشور، خالصه می شــوند که ارزشــی 41 میلیارد و 300 میلیون 
دالری )حدود ۹4 درصــد ارزش کل صادرات( دارند؛ یعنــی ۹4 درصد کل 
ارزش سبد صادراتی کشور وابسته به 37۶ قلم کاالست.اما از طرف دیگر تعداد 
صادرکنندگان باالی 10 میلیون دالر در سال ۹7، کمتر از 4۵0 شرکت بوده اند 
)448 شرکت( که جمعا به میزان 3۵ میلیارد و ۶00 میلیون دالر )81 درصد 
از کل ارزش سبد صادراتی کشور( صادرات کرده اند؛ یعنی 81درصد از ارزش 
سبد صادراتی کشور به 448 شرکت و ۹4 درصد آن به 37۶ قلم کاال وابسته 

است!
این واقعیت های آماری به خوبی نشــان می دهند که ســهم اصلی صادرات 
غیرنفتی کشور بر دوش چه تعداد کاالست و سهم 4 هزار قلم کاالی صادراتی 
دیگر با کمتر از ۶ درصد)جمعا به ارزش 2 میلیارد و 700 میلیون دالر( چندان 
حائز اهمیت و سرنوشت ساز نیست و این همان نقطه  آسیب پذیر سبد صادراتی 

کشور است که باید نسبت به آن متفکر و دل نگران بود! 

پرسش کلیدی 
در حوزه صادرات

محمـد گوهريان معتقد اسـت، اقتصاد مـدرن و پويا بدون بـورس قابل تصور نیسـت. او تاکید 
دارد، بـورس قلـب اقتصاد جهان اسـت و  هر جا اين مکانیسـم سـالم اسـت سـاير اجـزاء نیز 
سـالم باقی می مانند. مديرعامل نخسـتین شـرکتی که با تابلـوي دانش بنیـان وارد فرابورس 
ايران شـد، اساسـي ترين مشـکل شـرکت هـای کوچک و متوسـط بـرای ورود به بـازار فرابـورس را فوبیاي 
شـفافیت مـی دانـد و می گويد: قرنهاسـت جدايـي حکومتها از مـردم و مردم از مـردم بـاوري را ايجاد کرده 
کـه مخفـي کاري و کتمـان واقعیت تمـام رفتار مـا را فرا گرفته اسـت.  گفت وگـوی ما با مديرعامل شـرکت 

گز سـکه به تحلیـل و واکاوی ورود شـرکت های دانـش بنیان به بـازار فرابورس اختصـاص دارد؛

گفت و گو

گروه  بازرگانی

 نوسان: تفاهم نامه همــکاری سازمان شهرداری 
ها و دهیــاری هــا و کارخانه ذوب آهــن اصفهان 
در زمینــه تولیــد و تأمین ریــل مورد نیــاز قطار 
های شــهری با حضور دکتر مهــدی جمالی نژاد، 
رییس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری های 
کشــور ، مهندس منصــور یــزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهــان و جمعی از مدیران عامل شــرکت های قطار شــهری 
استان های مختلف کشور امضا شــد . معاون عمران و توسعه امور شهری و 
روستایی وزیر کشــور در این خصوص گفت: در راستای اجرایی شدن مفاد 
این تفاهم نامه، اطالعات مربوط به ریل مورد نیاز قطار شــهری ها توســط 
ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشــور اســتخراج و پس از برآورد 
الزم  ســعی می کنیم در اســرع وقت، زمینه انعقاد و مبادله قــرارداد واحد 
هر یک از قطار شــهری ها با شــرکت ذوب آهن اصفهــان را فراهم نماییم.

 نوســان:  درحال حاضرفقط  10 درصد جمعیت  
جهان در فقر مطلق زندگــی می کنند، یعنی روزانه 
کمتــر از   1,۹ دالر درآمد دارند.  براســاس گزارش 
بانک جهانی، کشــورهای فقیر  دسترسی بیشتری 
به امکانات اولیه نظیــر برق و آب دارنــد. به لطف 
گسترش زیرساخت ها و رشد  فناوری، شاهد کاهش 
محسوس فقر در سراسر جهان بوده ایم. در بین ســال های 2000 تا 201۶ 
بیش از   802 میلیون نفر در 1۵ کشور از فقر خارج شــده اند. درحال حاضر 
8۵ درصد فقیران در جهان در دو منطقه صحرای آفریقا و جنوب آسیا زندگی 
 می کنند. طبق اعالم بانک جهانی، 1۵کشور بهترین عملکرد را در مبارزه با 
فقر داشته اند که  تانزانیا، تاجیکستان، چاد، کنگو، قرقیزستان و چین ۶ کشور 
نخست مبارزه با فقر شناخته شده اند. از بین  سایر همسایگان ایران، پاکستان 

هم جزو کشورهای موفق برای کنترل فقر است.

 نوسان: مصطفــی رجبی مشــهدی، سخنگوی 
صنعت برق گفــت: »از 24 میلیون مشــترک که 
زیر الگو )300کیلووات ســاعت( مصرف داشتند، 
هشت میلیون مشترک از  ســال گذشته نیز کمتر 
مصرف می کردند که برای این مشترکین در تعرفه 
10۶ میلیارد تومان تشــویقی درنظر گرفته شد و 
این طرح برای  ســال آینده هم پیگیری خواهد شد؛ چراکه توانسته مصرف 
بار خانگی را در زمان اوج مصرف کاهش دهد. طی  ســال گذشته 200هزار 
تفاهم نامه با مصرف کنندگان منعقد کردیم که در ساعات اوج مصرف میزان 
نیاز مصرف خود را کاهش دهند تا خاموشی برنامه ریزی شده نداشته باشیم، 
همچنین منجر به این شــد که صادرات برابر تعهدات انجام شود و عالوه بر 
آن، نسبت به  سال گذشته 120 درصد رشد صادرات داشته باشیم که ضمن 

حفظ منافع ملی، کشورهایی را که نیاز دارند، همراهی کنیم.«

 نوسان: رئیس انجمن شیرینی و شکالت با بیان 
اینکه پروژه قراردادن قرص میان کیک اثرات منفی 
روی صنایع داشته است، گفت: »این پدیده مصرف 
کیک در کشور را 10 تا 30درصد کاهش داده است.« 
جمشــید مغازه ای، رئیس انجمــن صنفی صنایع 
شیرینی و شــکالت گفت: »این موضوع مسأله ای 
امنیتی است و ارتباطی به بخش تولید و توزیع این محصوالت ندارد، ما این 
موضوع را به نیرو های امنیتی سپردیم تا مشخص شود چه جریابی، اشخاصی 
یا باندی به دنبال تخریب صنعت غذا و شیرینی و شکالت کشور بودند. با این 
حال، این واهمه وجود داشــت که این دست اقدامات به صنایع غذایی دیگر  
نفوذ و صنایع غذایی کشــور را فلج کند، اما درحال حاضر گزارش جدیدی 
نداریم و موضوع فروکش کرده است و تنها در شبکه های اجتماعی به صورت 

شوخی به آن پرداخته می شود.

تفاهم نامه ذوب آهن برای تأمین ریل٣٠ درصد کاهش مصرف کیک١٠٦ میلیارد تومان جایزه برای خوش مصرف های برقموفق ترین کشورها در مقابله با فقر

 ها
ده

برا

شفافیت در اقتصاد آينده يک انتخاب نیست؛ بلکه تنها راه موجود است

چرا برنامه های توسعه صادرات طی اين سال ها محقق نشده است؟؛
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براساس اطالعات معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقایسه سرانه 
بنزین استان ها و سهم آنان از پرداخت کمک معیشــت خانوار نشان می دهد که بین 
میزان مصرف بنزین و دریافت سبد معیشتی رابطه معکوس وجود دارد. بر این اساس 
استان های تهران و البرز که بیشــترین مصرف بنزین را دارند از کمک معیشتی کمتر 
بهره مند شده اند و اســتان های محروم که کمترین میزان مصرف بنزین را داشته اند، 

بیشترین سبد حمایت معیشتی را دریافت کرده اند.

میزان بارش های کشور باگذشت بیش از 100 روز از سال آبی جدید)مهرماه۹8 تا آخر 
شهریور۹۹(  درحالی به رقم 8۹.7 میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 
)با بارش ۹۹.3( با رشد منفی   10 درصدی روبه رو شده است .   به گزارش شرکت مدیریت 
منابع آب ایران میزان بارش های کشور که تا   10 دی ماه امسال به عدد 8۹.7 میلی متر 
رسیده در مقایسه با میانگین دوره درازمدت پنجاه ویک ساله که بارشی   72.۶ میلی متری 

را به ثبت رسانده، رشد 24 درصدی دارد.

١٠٪ کاهش بارندگی های امسال استان های رکورددار دریافت کمک معیشتی
گزارش
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نگاهی به نظام ناکارآمد تولید و توزيع غذا؛

اساساً کلمه مدیریت و جذب نقدینگی 
بی معناســت. در واقع برخی از افرادی 
که سخن از هدایت نقدینگی به میان 
می آورند دربــاره یک توهم ســخن 
می گویند. قبل از هر چیز باید پرسید 

که نقدینگی چیست؟
 در اقتصــاد امریکا نقدینگــی به 14 
هزار میلیارد دالر رسیده است، تولید 
ناخالص ملی این کشور حدود 20 هزار 
میلیارد دالر است و ســرمایه گذاری 
ســاالنه حدود 1800 میلیارد دالر و 
علی القاعده آنها باید بســیار نگران تر 
باشــند که چرا به فکر ایــن 14 هزار 
میلیارد دالر نیســتند اما واقعیت آن 
اســت که اقتصاد امریــکا کار خود را 
انجــام می دهد چون اساســاً ماهیت 
نقدینگی، بدهی اســت، پولی نیست 
که بتوان آن را به جایــی هدایت کرد. 
در عملیات بانکی مشــتی وام به افراد 
داده می شود و همین وام ها به سپرده 
تبدیل می شود، نقدینگی چیزی جز 
بدهی وام گیرندگان به سپرده گذاران 
نیست. البته قســمتی از این بدهی به 
بانک می رود و دوباره از همان محل وام 

داده می شود.
وقتی بــه اروپــا و امریکا نــگاه کنیم 
می بینیم که آن جا اساســاً چیزی به 
اسم هدایت نقدینگی وجود ندارد و این 
مباحث ظاهراً در ایران روی می دهد. 
برای اینکه مــا در این بــاره مطمئن 
شویم می توانیم به کتاب های اقتصاد 
کالن و کتاب های پولی نگاه کنیم. در 
این کتاب ها هیچ گاه اصطالحی به نام 

هدایت نقدینگی نمی بینید. 
از طرف دیگر ما در تحقیقی که با یکی 
از پژوهشگران و اقتصاددان های ایرانی 
در امریکا انجام دادیم متوجه شــدیم 
وقتی در گوگل هدایت نقدینگی را به 
التین سرچ می کنیم لینک های بسیار 
محدودی می آید که آن هم مربوط به 
سایت های ایرانی اســت که محتوای 
خود را به زبان انگلیسی عرضه کرده اند 
و عمالً چیزی به نام هدایت نقدینگی در 

اقتصاد دنیا سابقه ای ندارد.
درباره تورم زا بودن نقدینگی هم نکته 
ظریفی وجــود دارد. تا ســال 2008 
تصور می شــود که M2 - نقدینگی 
-عامل اصلی تورم است. از سال 2008 
به بعد که در اقتصــاد امریکا تحوالتی 
روی داد اقتصاددان هــا دچــار تردید 
شدند که M2 عامل تورم باشد چون در 
آن سال ها با وجود اینکه نقدینگی باال 
رفته بود اما تورم کمی وجود داشت. در 
اقتصاد ما هم که نگاه کنید می بینید 
تورم ما از ســال ۹2 به این سو کاهش 
پیدا کرده است اما آمار رشد نقدینگی 
همان 2۵ – 20 درصد است در حالی 
که تورم به 10 درصد رسید اما M1 یا 

پایه پولی رشد کرد.
 شما امســال دیدید تورم بشدت باال 
رفت و اکنون تورم نقطه به نقطه را که 
نگاه کنید 40 - 3۵ درصد اســت در 
حالی که رشد نقدینگی معمول بوده 
اســت اما وقتی به M1 نگاه می کنید 

می بینید پایه پولی باال رفته است. 
در حقیقت امروز اقتصاددان ها به این 
نتیجه رســیده اند در مواردی که رشد 
نقدینگی و پایه پولی مثل هم نیست 
آن عامل جدی و تعیین کننده در تورم، 

رشد پایه پولی یا M1  است.

  نگاه

برداشت بد از 
نقدینگی

ايرانی ها چهاربرابر مردم دنیا نوشابه های قندی مصرف می کنند و 
سرانه مصرف شکر در ايران هم پنج برابر مردم جهان است. همچنین 
ســرانه مصرف روغن هم در ايران از ســرانه مردم جهان سبقت 
گرفته اســت. بنا به اعالم علیرضا مهاجر، مجــری طرح دانه های 
روغنی وزارت کشاورزی تا پارســال ايرانی ها ساالنه ۱۹کیلوگرم 
روغن مصرف کرده اند. اين درحالی است که اين آمار در جهان تنها 

۱۲کیلوگرم است.
مصرف برخی از مواد غذایی مضر در میان ایرانیان شــایع است اما در مقابل 
سرانه مصرف غذاهای مفید در ایران بســیار کمتر از مردم سایر کشورهای 
جهان است. بررســی تورم قیمت خوراکی های مفید نشان می دهد که این 
مســأله به جز فرهنگ غذایی، با قیمت غذا در ایران هم ارتباط دارد. میزان 
مصرف شکر، نوشابه و روغن در ایران چندبرابر متوسط سرانه آن در دنیاست. 
براساس آخرین گزارشی که انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی ایران 
در شهریور۹8 منتشر کرده، ایرانی ها چهاربرابر مردم دنیا نوشابه های قندی 
مصرف می کنند و هر ایرانی ســاالنه به طور متوسط 42 لیتر نوشابه مصرف 
می کند. در 20 ســال اخیر مصرف نوشــابه های گازدار درکشور نزدیک به 
1۵ درصد افزایش داشته اســت. این درحالی است که سرانه مصرف نوشابه 
در جهان حدود 10 لیتر است و این یعنی میانگین مصرف نوشابه در ایرانیان 
چهاربرابر میانگین جهان اســت. همچنین مهدی کریمی تفرشی، رئیس 
هیأت مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی در مهر ۹8 اعالم کرده است 
که ســرانه مصرف شــکر در ایران هم پنج برابر مردم جهان است. هر ایرانی 
ساالنه 21 تا 24کیلوگرم شکر استفاده می کند، درحالی  که میانگین جهانی 
آن، فقط ۵کیلوگرم اســت. این، یعنی ایرانی ها پنج برابر متوســط جهانی 
از شکر اســتفاده می کنند. ســرانه مصرف روغن هم در ایران از سرانه مردم 
جهان سبقت گرفته است. بنا به اعالم علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های 
روغنی وزارت کشاورزی تا پارسال ایرانی ها ساالنه 1۹کیلوگرم روغن مصرف 

کرده اند. این درحالی است که این آمار در جهان تنها 12کیلوگرم است.

فقر سرانه مصرف غذاهای مفید در ايران
در مقابل میزان مصرف مواد غذایی مفید در ایــران مثل تخم مرغ و لبنیات 
بسیار پایین است. براســاس آخرین گزارش اتحادیه مرغ تخم گذار در  سال 
۹7 سرانه مصرف تخم مرغ در ایران 1۹0 عدد اســت. این درحالی است که 
میانگین جهانی، 2۵0 عدد تخم مرغ اســت و ایرانی ها ساالنه ۶0 تخم مرغ 
کمتر از میانگین جهانی می خورند. آمار ســرانه مصرف لبنیات در ایران هم 

نگران کننده است. 
بر اســاس اعالم معاونت امور دام وزارت کشاورزی در  سال ۹8 سرانه مصرف 
گوشت قرمز در ایران به 10 تا 12کیلوگرم در  سال می رسد؛ این درحالی است 
که در میانگین مصرف گوشــت قرمز در جهان تا 21کیلوگرم گزارش شده 
است. همچنین براساس آخرین گزارش سازمان شیالت در  سال ۹7 سرانه 
مصرف ماهی در ایران تنها ۶ کیلوگرم در  ســال است. این درحالی است که 
مردم جهان ساالنه 18 تا 20کیلوگرم ماهی مصرف می کنند، البته این ماجرا 
نسبت مستقیم با قیمت غذا در ایران دارد. آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران 
به تفکیک از بازار مواد غذایی منتشر کرده است، نشان می دهد که در آبان ۹8 
قیمت گوشت قرمز و ماهی رکورددار تورم بوده و بهای گوشت در آبان امسال 
در یک سال گذشته 80,۵ درصد افزایش داشته است و نرخ ماهی و میگو در 
یک سال گذشته رشــد 83.2 درصدی را تجربه کرده است و در مقابل شکر و 
روغن در یک سال گذشــته تورم 42 و ۵۶ درصدی را تجربه کرده اند. در این 
شرایط سوال این است که برای بهبود وضع کنونی نظام تغذیه در ایران چه 
باید کرد؟ علی  هادی زاده معلم، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی اتاق ایران 
می گوید: »دولت باید با سیاست هایی مانند افزایش تعرفه و مالیات، قیمت 
خوراکی های مضر را افزایش دهد و در مقابل این درآمدها را به صورت یارانه 
به کاالهای مفید اختصاص دهد تا فرهنگ تغذیه مــردم را اصالح کرده و از 

هزینه های باالی درمانی جلوگیری کند.«

چرخه ناکارآمد تولید و توزيع
هادی زاده معلم، می گویــد: »قیمت غذا در ایران به دلیــل چرخه ناکارآمد 
تولید و توزیع باالست.« او به مشکالت عدیده تولید کشاورزی در ایران اشاره 
می کند و می گوید: »با وجود این، نقش عمــده گرانی مواد غذایی در ایران را 
چرخه ناکارآمد توزیع ایفــا می کند و دالل ها بهــای خوراکی ها را گاهی تا 

چندبرابر قیمت تمام شده شان افزایش می دهند.«
او اصالح نظام توزیع غذا در ایران را یکی از مهم ترین گام های کاهش قیمت 
خوراکی ها در ایران می داند و می گوید: »دولت برای اصالح ســهم مردم در 
فرهنگ غذایی هم می تواند با سیاست هایی قیمت غذاهای مضر را گران کند 
و درآمد حاصل از آن را به نفع غذاهای مفید هزینــه کند.« معلم می گوید: 
»قبال پیشنهاد داده بودم دولت به جای پرداخت یارانه نقدی 4۵ هزار تومانی 
یارانه خرید لبنیات بدهد، چون راهی جز اجبار نیست و درحال حاضر سرانه 
مصرف لبنیات درکشور به طور فاجعه آمیز پایین است.« وزارت بهداشت مدام 
به مردم می گوید، روغن مصرف نکنید اما تبلیغات جذابی از تلویزیون پخش 

می شود و مردم به مصرف روغن کشیده می شوند.
هادی زاده معلم با اشاره به اینکه دولت هم هیچ برنامه ای برای ترویج الگوی 
تغذیه سالم ندارد، ادامه می دهد: »مســئوالن هیچ برنامه ریزی برای اصالح 
عادت های تغذیه ای مــردم ندارند و وقتــی االن برای ایــن موضوع هزینه 
نمی کنیم، در آینده باید ده ها برابر برای درمان بیماری های ناشی از مصرف 
غذای مضر، هزینه کنیم. در واقع دولت اگر االن برای ترویج غذاهای ســالم 
هزینه کند، در آینده مجبور به صرف بخش اعظمی از بودجه خود برای درمان 

مردمی که غذای ناسالم مصرف کرده اند، نمی شود.«

تغذیه نامتوازن
 ایرانیان

در گزارشــی کــه از ســوی محمدرضا 
مودودی، سرپرســت ســابق ســازمان 
توســعه تجارت تهیه شــده، عنوان می 
شــود که »نبود تنوع در اقالم صادراتی 
باارزش« و »ضعف عمومی در توانمندی 
بنگاه های صادراتــی« عمده ترین دلیل 
توســعه نیافتگــی بازارهــای صادراتی 
ایران است. آمارها نشــان می دهد سبد 
صادراتی دنیا دارای 8 هزار قلم کاالست 
و ســبد صادراتی ایران حدود 4400 قلم 
از این کاالها را در خود جای داده اســت. 
اما تقسیم بندی کاالهای صادراتی ایران 
از نظر ارزش جالــب و البته نگران کننده 
است. در این گزارش اشاره شده که 2/ 0 
درصد کل اقالم صادراتی کشــور ارزشی 
معادل 12 میلیــارد و 700 میلیون دالر 
دارند. یعنی حــدودا 2۹ درصد صادرات 
ایران تحت سلطه ۶ قلم کاال است که یک 
ســوم کل صادرات را پوشش می دهند. 
این ۶ قلم به طور متوسط هر کدام بیش 
از یک میلیارد دالر صــادرات دارند که از 
سوی سه شرکت دولتی صادر می شوند. 
بنابراین هیچ شرکت بخش خصوصی در 
ایران باالی یک میلیــارد دالر صادرات 

ندارد. 
همین یک مورد کافی اســت که بدانیم 
تا چه اندازه سبد صادراتی ایران محدود 
و تا چه اندازه شــرکت های ایرانی فاقد 
توانمندی الزم در تولیدات صادرات محور 
هستند. در بخش دیگری از این گزارش 

عنوان شده اســت که 4 هزار قلم کاالی 
صادراتی ایران سهم ارزشــی کمتر از ۶ 
درصد را به خــود اختصاص داده و ارزش 
آن 2 میلیارد و 700 میلیون دالر اســت. 
بنابراین ۹4 درصد ارزش سبد صادراتی 
ایران به 37۶ قلم کاال وابسته است. عدم 
تنوع کاالهای صادراتی به عنوان یکی از 
چالش های صادرات ایران بارها از سوی 
فعاالن اقتصادی و حتی مسووالن مورد 
اشاره قرار گرفته اســت. حال آنکه آنچه 
ایده آل مقامات مسوول است، با واقعیت 
تفاوت چشمگیری دارد. در واقع اهداف 
تعیین شــده بــا عملکرد فاصلــه قابل 

توجهی دارد. 
مقامات مســوول عنوان مــی کنند که 
ظرفیت تولیدات کشــور برای صادرات 
به چین 700 میلیارد دالر اســت و البته 
صادرات 48 میلیارد دالری به کشورهای 
همسایه نیز در دستور کار وزارت صمت 
قرار دارد. اما آنچه تا کنون بعد از گذشت 
۹ ماه از سال محقق شــده، حاکی از افت 
ارزشی صادرات است. آخرین آمار منتشر 
شده از سوی گمرک نشــان می دهد در 
هشــت ماه منتهی به آبان امسال، ارزش 
صــادرات 10 درصد نســبت بــه مدت 
مشابه ســال گذشــته کاهش یافته و به 
27 میلیارد و 41 میلیون دالر رســیده 
اســت. اگرچه وزن کاالهای صادراتی در 
این بازه زمانی نســبت به هشت ماه سال 
گذشته 1۶ درصد رشد داشته، اما رئیس 

کل گمرک ایــران نیز در جلســه اخیر 
خود با فعاالن اقتصــادی اذعان کرده که 
کاالهایی با ارزش افزوده پایین در ســبد 

صادراتی 8 ماهه ایران قرار گرفته است.

  ريشه يابی
 توسعه نیافتگی صادرات

محمدرضا مودودی، سرپرســت سابق 
سازمان توســعه تجارت در گزارشی به 
ریشــه یابی توســعه نیافتگی صادرات 
ایران پرداخته است. در این گزارش آمده 
اســت: »دولت های چهاردهــه انقالب، 
همواره فرصت های طالیــی را در برهه 
هایی از تاریخ مدیریت شــان داشته اند 
تا بــا ظرفیت ســازی در صنایع مختلف 
و القای تفکر تولیــد در مقیاس جهانی، 
ارتقای شــاخص های رقابــت پذیری و 
نهادینه ســازی پارادایم برون گرایی در 
فضــای تولیدی کشــور، موفقیت هایی 
را در داخل کشــور پدید آورند تا امروز به 
عنوان لکوموتیو توســعه، نقش پیشران 
اقتصاد ایــران را ایفا کنند. بــا این وجود 
ترکیب واحدهــای صنعتــی، ظرفیت 
نهایی تولیدات صادراتــی و ناقص بودن 
زنجیره های تولید داخلی همگی گویای 
ناکامی و عدم توفیق برنامه ها و سیاست 
های صنعتی و تجاری دولت ها در تحقق 
اهدافی است که اسناد باالدستی، چشم 
انــداز 1404 و اقتصــاد مقاومتی بر آنها 
تاکید کرده اند و امروز بعید است که هیچ 

ناظری، انتظار رقابت حتــی با همتایان 
منطقه ای را از آنان داشته باشد.«

براساس این گزارش، درحالی که ایران با 
جمعیتی حــدود 2/ 1 درصد از جمعیت 
جهان، مســاحتی در حدود 2/ 1 درصد 
وسعت جغرافیایی جهان را در اختیار دارد 
 )GDP( و تولید ناخالص داخلــی اش
نیز در حــدود 2/ 1 درصد تولید ناخالص 
جهانی اســت، زیاده خواهی نیست اگر 
انتظار داشته باشــیم که سهم صادرات 
ایران نیز از کل صادرات دنیا در حدود 2/ 
1 درصد یعنی حدود 200 میلیارد دالر 

در سال باشد. 
 اما آمارها )به اســتثنای نفــت و گاز( از 
صــادرات غیرنفتی 44 میلیــارد دالری 
کشــور در ســال ۹7 خبر مــی دهند. 
واقعیتی که نشــان می دهد تــا به امروز 
دولت ها تحــت تاثیر فرهنگ یا شــاید 
نفرین نفتی، نتوانســته اند آن اهمیت و 
جایگاهی را که شایسته اقتصاد این کشور 
است )جز در تعارفات و شعارهای روزانه( 

به صادرات غیرنفتی بدهند.
مودودی در این نوشــتار عنوان می کند: 
»حتی در روز ملی صادرات نیز که امسال 
بــا 43 روز تاخیر برگزار شــد مهم ترین 
خبر، افت 11 درصــدی ارزش صادرات 
غیرنفتی کشــور در 7 ماه منتهی به مهر 
امســال بود که خوش بینی وزیر صمت 
درخصوص وجود ظرفیــت بالقوه 700 
میلیارد دالری در تولیدات کشــور برای 
صادرات به چیــن و برنامه این وزارتخانه 
برای صــادرات 48 میلیــارد دالری به 
کشورهای همسایه )با 100 درصد رشد 
نسبت به ســال ۹7( را تحت الشعاع قرار 
داد و البته هیچ کس مبتال به این عالمت 
استفهامی مهم نشد که چرا این فرصت 
های بالقوه به مرز فعلیت نمی رســند و 
چرا سخنان مقامات رسمی فقط در حد 

ایده است و محقق نمی شود. 
از همه مهم تر این است که چنین هدف 
گذاری و ظرفیت ســنجی برای رشــد 
جهشی به پشــتوانه کدام اقالم صادراتی 
رقابت پذیر کشور تعیین شده و براساس 
کدام مکانیــزم و چه اقدامــات ترویجی 
و توسعه ای قرار اســت محقق شود؟ در 
حقیقت تریبــون روز ملی صــادرات به 
جای آنکه بیان کننده برنامه ها، اقدامات 
و عملیات اجرایی وزارت صمت در طول 
7 ماه گذشته باشــد، فقط محملی شده 
است برای ارائه دیدگاه های ایده آلیستی 
مدیران مســوول که هر لحظه از واقعیت 
تجاری کشور نیز بیشتر فاصله می گیرند 
و شاید مهم ترین دلیلی که هیچ صدای 
اعتراضی نیز بلند نمی شــود، عادت به 
تکرار چنین شعارهایی از سوی مقامات 
اجرایی کشور باشد که دیگر عصب های 
کنجکاوی فعاالن تجاری کشور نسبت به 

این واژگان، بی حس و فلج شده اند.«

  ریشه یابی توسعه نیافتگی صادرات به روایت سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت؛

شرکتهای ایرانی صادرات محور نیستند
حدود ۲۹ درصد صادرات ايران تحت سلطه ۶ قلم کاالست که يک سوم کل صادرات کشور را پوشش می دهند

ســبد صادراتــی ايــران حــدود ۴هــزار و۴۰۰ قلــم کاال را در خــود جــای داده اســت. اما تقســیم بندی 
گزارش

گروه   اقتصاد
کاالهــای صادراتــی ايــران از نظــر ارزش، جالــب و البتــه نگــران کننــده اســت. بررســی آمارهــای 
تجــاری ســال گذشــته نشــان مــی دهــد ۰/۲ درصــد کل اقــالم صادراتــی کشــور ارزشــی معــادل ۱۲میلیــارد و 
۷۰۰میلیــون دالر دارنــد. يعنــی حــدودا ۲۹درصــد صــادرات تحــت ســلطه ۶ قلــم کاال اســت کــه از ســوی ســه 
شــرکت دولتــی صــادر مــی شــوند. در عیــن حــال، آمــار حکايــت از آن دارد کــه هیــچ شــرکت بخــش خصوصــی 
بیــش از يــک میلیــارد دالر صــادرات نــدارد. اصلــی تريــن عوامــل عدم تحقــق شــعار توســعه بازارهــای صادراتی 
کشــور چیســت؟ ايــن ســوالی اســت کــه گــزارش پیــش رو بــا تکیــه بــر آمــار و ارقــام صــادرات ســال ۹۷ بــه آن 

پاسخ داده است. 

 تمام انواع ابزاری که در بازارهای مالی معامله 
می شوند، چیزی از جنس تعهد است: سهام، 
تعهد شرکت به ســهامداران است؛ قرضه  
دولتی، تعهد دولت به خریداران قرضه است؛ 
اختیارمعامله ، تعهد فروشــنده به خریدار 
و قرارداد آتی، تعهد خریدار و فروشــنده به 
یکدیگر است. گواهی سپرده هم طبعا تعهد 
بانک  به سپرده گذاران است. از همه  این ها 
مهم تر پول است که تعهد بانک مرکزی به 

آحاد مردم است.
 بدیهی اســت چیزی که باعث می شــود 
بازارهای مالی هم چنان به حیات خود ادامه 
دهند، پایایی اعتماد میــان بازیگران بازار 
است؛ اعتمادی که بر پایه  آن سرمایه گذاران 

حاضر می شــوند در قبال پول خود تعهد 
شــرکت را بپذیرنــد؛ ســپرده گذاران در 
قبال وجوه خود، تعهــد بانک را می پذیرند 
و کارکنــان در قبال کار خــود، پول)تعهد 
بانک مرکــزی( را پذیرا می شــوند.  نظام 
بانکی پایه  اصلی نظام مالی کشورهاســت. 
چنانچه اعتمــاد ســپرده گذاران به نظام 
بانکی خدشه دار شود، اعتبار بزرگ ترین و 
معتبرترین متعهدان نظام مالی کشور، یعنی 
بانک مرکزی و بانک ها، آسیب  می بیند؛ اگر 
بازیگران بازارهای مالــی نتوانند به این دو 
اعتماد کنند، آنگاه به تعهد هیچ متعهدی 

نمی توانند دل خوش کنند.
این چنین اســت که بحران های بانکی پایه  

اعتماد در نظام اقتصادی کشــور را سست 
می کند؛ اعتمادی که در غیاب آن بازیگران 
بازار پول تمایل می یابنــد، وجوه خود را به 
چیزی مستقل از مقام ناظر بازار پول )بانک 
مرکزی( بدل کنند؛ چیزی مانند دارایی های 
فیزیکی و ارز. هراس ناشــی از خدشــه دار 
شــدن اعتبار ابرمتعهدان بازار پول حتی 
ممکن است سپرده گذاران را متقاعد کند که 
پول خود را به چیزی مستقل از نظام قانونی 
کشور تبدیل کنند: حواله  ارزی معمول ترین 
مســیر ممکن برای تحقق این هدف است. 
این چنین اســت که بحران های بانکی به 
شکل گیری و تعمیق بحران های ارزی دامن 

می زنند.

اعتماد به نظام بانکی
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 نوسان: رییس شورای شهر اصفهان 
اصفهان  شهردار  مردمی  مالقات  در 
و مدیران شهری با مردم منطقه سه 
شهر اصفهان با اشاره به اینکه شهرداری 
اصفهان به لحاظ مادی سرمایه دار است 
اما سرمایه ای بسیار بزرگ تر و باالتر 
از این سرمایه مادی دارد که آن مردم 
خوب این شهر هستند، اظهار کرد: این 
یک  شهرداری  برای  انسانی  سرمایه 
سرمایه ذي قیمت است و از این لحاظ، 
شهرداری اصفهان از سرمایه دارترین 

سازمان های شهر است. 
علیرضا نصر اصفهانی، ادامه داد: مردم و 
شهروندانی که کنار شهرداری هستند، 
شهرداری  برای  سرمایه  ترین  بزرگ 
و  کارکنان  بهترین  اگر  ما  و  هستند 
متخصصان را به شهرداری بیاوریم اما 
همراهی مردم را نداشته باشیم، راه به 
جایی نمی بریم. وی ادامه داد: معتقدیم 
اگر فاصله ای بین مدیریت شهری و 
مردم وجود دارد باید ترمیم شود امروز 
به هر دلیلی امید مردم با مشکل مواجه 
شده است، مردم تفکیکي بین دستگاه 
های مختلف حکومتی قائل نبوده و به 

صورت یکپارچه قضاوت می کنند.    
رئیس شورای شهر اصفهان در پاسخ 
به شهروندان ان منطقه در مورد طرح 
میدان امام علی )ع( نیز تصریح کرد: 
در رابطه با میدان امام علی آن چیزی 
که در دوره های قبل پیش بینی مي 
شد محقق نشد و این میدان آن طور 
که باید تجلی، بروز و ظهور پیدا نکرد. 
برای  شهری  مدیریت  به  باید  مردم 
نجات میدان از وضعیت فعلي کمک 
بر  تاکید  با  تا رونق بگیرد. وی  کنند 
اینکه معتمدین باید راهکارهای مورد 
نظر را به شهردار منطقه بگویند، اظهار 
کرد: بیشترین بافت فرسوده در منطقه 
سه وجود دارد، از همین رو از شهردار 
اصفهان درخواست دارم تا بررسي های 
الزم در خصوص ایجاد یک شهرداری 
جدید در کنار شهرداری منطقه سه 
به  بتواند  بخش  این  تا  دهد  انجام  را 
صورت تخصصي به امور بافت فرسوده و 

مباحث تاریخی بپردازد. 
نصر اصفهانی بیان کرد: این ظرفیت 
که  مشهد  همانند  نیز  اصفهان  در 
وجود  است،  ثامن  شهرداری  دارای 
دارد تا شهرداری ویژه بافت و مباحث 
بیاید. وی  تخصصي میراثی به وجود 
در پاسخ به دغدغه های شهروندان این 
منطقه در خصوص مساجد ادامه داد: 
از قدیم االیام امورات مساجد بر عهده 
خود مردم بوده است، به همین سبب 
ما در شورای شهر با هر گونه مداخله 
که قصد داشته باشد نقش و مشارکت 
مردم را در این موضوع بنابر اعتقادات 

مردم کمرنگ کند، می ایستیم.   
افزود:  اصفهان  شهر  شورای  رئیس 
مساجد برای انجام امور خود نیازی به 
کمک شهرداری نداشته و ندارند اما ما 
به دلیل مسئولیتی که داریم اخیرا در 
دو کمیسیون های بهداشت، سالمت و 
امور اجتماعی و فرهنگي شورا به این 
موضوع ورود کرده و اقداماتی را برای 

مساجد انجام می دهیم. 
بیمه  و  سازی  ایمن  داد:  ادامه  وی 
مساجد شهر اصفهان در شورا در حال 
پیگیری است و در صورتیکه این دو کار 
اساسي برای مساجد انجام شود، دیگر 
نباید نگران سایر امور مساجد بود زیرا 
سایر امور را مردم خودشان به سرانجام 

می رسانند.   

مدیرعامل سازمان ســاماندهی مشاغل شــهری و فرآورده  های کشاورزی شهرداری 
اصفهان از برگزاری جشنواره زمســتانه بازار گل و گیاه همدانیان خبر داد و گفت: این 
جشنواره از 14 دی ماه به مدت 14 روز در محل بازار گل و گیاه مرکزی اصفهان میزبان 
عالقمندان به گل و گیاه خواهد بود. محمد مجیری، تصریح کرد: در این جشنواره بیش 
از 10 هزار بسته شامل خاک، بذر و گلدان به دانش آموزان به همراه بروشور روش کاشت 

و نگهداری اهداء خواهد شد.  

شهردار اصفهان با اشــاره به تجمع عظیم مردمی در میدان امام)ره( برای گرامیداشت 
شهادت سردار قاسم سلیمانی، گفت: شهرداری اصفهان همه اقدامات الزم را برای هر 
چه بهتر برگزار شدن این مراســم انجام داد.  قدرت اله نوروزی ضمن تسلیت شهادت 
سردار بزرگ ایران حاج قاسم سلیمانی به همه شهروندان اصفهانی و هموطنان، اظهار 
کرد: حاج قاســم از یادگاران دفاع مقدس و فراتر از همه ویژگی های دفاعی و نظامی، 

انسانی وارسته و جهادی بود.      

پرچم های شهر اصفهان سیاه پوش شدبرگزاری جشنواره زمستانه بازار گل و گیاه اصفهان

گزارش

گزارش

نجات میدان امام علی)ع(
با کمک شهروندان

شهردار اصفهان خبر داد:

معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان 
امور اجتماعی وزارت کشور با اشاره به اینکه 
ایجاد دفاتر تسهیل گری از دو سال پیش در 
کشور آغاز شده است، گفت: دفاتر تسهیل گری 
محالت در 212 محله راه اندازی شده است. رضا 
محبوبی در مراسم افتتاح اولین دفتر تسهیل 
گری و توسعه محلی شهرداری اصفهان در 
محله هفتون در منطقه 10 شهر اصفهان اظهار 
کرد: مدیریت شهری اصفهان اهتمام نسبت به 
موضوع محالت کمتر برخوردار دارد و حضور ما 
برای راه اندازی این دفتر نشان از این تالش دارد.

سدی در برابر آسیب های اجتماعی 
شهردار اصفهان از افزایش نقش مداخله گری و 
تصمیم سازی شهروندان در سرنوشت شهر با راه 
اندازی دفاتر تسهیل گری خبر داد و گفت: دفاتر 
تسهیل گری محالت سدی در برابر آسیب های 
اجتماعی ایجاد می کند. قدرت اله نوروزی در 
مراسم افتتاح اولین دفتر تسهیل گری و توسعه 
محلی شهرداری اصفهان در محله هفتون در 
منطقه 10 شهر اصفهان اظهار کرد: راه اندازی 
این دفاتر ایجاد راه برای انجمن هایی است که 
عالقمند به کمک در این عرصه هستند از همین 
رو راه اندازی این دفاتر ماموریت جدیدی برای 
شهرداری نیست که نگران هزینه ها و تامین 
نیروی انسانی آن باشیم. وی ادامه داد: سیاست 
گذاری و تبین راهکار برای جلب مشارکت مردم 
برای رفع مسائلی که منجر به آسیب اجتماعی 
اندازی دفاتر  از جمله مزایای راه  می شود، 
تسهیل گری است. شهردار اصفهان با اشاره به 
اینکه براساس مصوبه دولت دفاتر تسهیل گری 
در حوزه کالبدی در سال های اخیر راه اندازی 
شده است تا بافت های فرسوده احیا شود، گفت: 

دفاتری که از سوی مدیریت شهری راه اندازی 
می شود، درصدد رفع فقر اجتماعی و شهری 

است.

مشارکت همگانی 
با راه اندازی دفاتر تسهیل گری

وی ادامه داد: اصفهان به دلیل حاشیه نشینی در 
برخی مناطق دارای ساکنانی است که ممکن 
است خود را در سرنوشت شهر دخیل نبینند که 
این دفاتر می تواند در این زمینه هم تسهیل گری 
کند. نوروزی با تاکید بر اینکه عدم دسترسی 
به مسئوالن برای افرادی که در حاشیه شهرها 
زندگی می کنند، سبب ایجاد انگیزه در مدیران 
برای راه اندازی این دفاتر شده است، گفت: با راه 
اندازی دفاتر تسهیل گری مشارکت همگانی 
به عنوان یک اصل رکین در جمهوری اسالمی 
اجتماعی،  از طبقات  فارغ  اساسی،  قانون  و 
اقتصادی در نظر گرفته شده است و همه می 
توانند نقش مداخله گری و تصمیم سازی در 

محالت داشته باشند. 
وی با بیان اینکه دفاتر تسهیل گری باعث می 
شود تا مردم برای گفت و گو به میدان بیایند، 
افزود: با فعالیت های این دفاتر افرادی که به دلیل 
برخی مشکالت و فشار کالبدی دچار آسیب 
های اجتماعی شده است از آسیب مصون می 
مانند. شهردار اصفهان تصریح کرد: جلوگیری از 
بروز آسیب ها با شعار مشارکت همگانی از دیگر 
اهداف دفاتر تسهیل گری و توسعه محلی است 
تا شاهد رشد و شکوفایی مناطق باشیم. وی 
اظهار کرد: ایجاد سد در برابر آسیب ها و ایجاد 
فضای امن و دارای آرامش از دیگر مزیت های 
راه اندازی این دفاتر در محالت شهری است. 
همچنین، محمد عیدی، معاون فرهنگی – 

اجتماعی شهرداری اصفهان هم در این مراسم 
بیان کرد: براساس سیاست های شورای شهر، 
شهرداری باید تسهیل گر و زمینه ساز فعالیت 
های مدنی باشد که در همین راستا با دستور 
ابالغی شهردار اصفهان، دفاتر تسهیل گری 
زمینه کنش گری فرهنگی – اجتماعی را در 

شهر اصفهان فراهم می کند.

هوشمندی مديريت شهری اصفهان 
در راه اندازی دفاتر تسهیل گری

وی با بیان اینکه دفاتر تسهیل گری اجتماعی 
از دو سال پیش در کشور راه اندازی شده است، 
تصریح کرد: زمستان سال گذشته پیشنهادی 
از سوی شهرداری اصفهان برای راه اندازی 
اولین دفتر در شهر اصفهان به وزارت کشور 
ارسال شد تا این دفاتر به صورت مشارکتی در 
این شهر هم اجرایی شود. این اقدام نشان از 
هوشمندی مدیریت شهری برای شناسایی 
یک فعالیت موثر دارد. معاون امور آسیب ها و 
مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت 
کشور با اشاره به اینکه حاشیه نشینی در کشور 
ما به سبب جمعیتی که در این حوزه درگیر 
هستند، یکی از مسائل مهم ما به شمار می رود، 
گفت: در دنیا موثرترین رویکرد برای کنترل 
حاشیه نشینی، تسهیل گری اجتماعی و توسعه 
محلی است که بر مشارکت ساکنان محالت 
تمرکز  دارد. وی با بیان اینکه در وزارت کشور 
موفق شدیم از هزار محله 212 محله را درگیر 
راه اندازی دفاتر تسهیل گری کنیم، افزود: این 
تعداد محله سه میلیون ساکن را در خود جای 

داده است. 
محبوبی اظهار کرد: فعالیت در دفاتر تسهیل 
گری یک اقدام تخصصی است و نباید هر اقدامی 

که در محالت انجام می شود را پای تسهیل 
براساس  باید  محلی  توسعه  گذاشت.  گری 
پروتکل مشخص باشد و افرادی که در این دفاتر 

فعالیت می کنند باید ملتزم به این اصول باشند.

تخصیص ۷5 درصد از اعتبار 
به حاشیه نشینی

وی با بیان اینکه فلسفه دفاتر تسهیل گری، 
جلب مشارکت همگانی است و اولین دستاورد 
این دفاتر، ایجاد حس تعلق در ساکنان محالت 
است، تصریح کرد: یکی از وظایف تسهیل گری 
مطالبه گری از مردم و کارگزاران است اما اگر این 
نقش بدون توجه به جلب سهم ساکنان باشد، 

تاثیرگذار نخواهد بود.
معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان 
کل  داد:  ادامه  کشور  وزارت  اجتماعی  امور 
منابع سازمان امور اجتماعی وزارت کشور 400 
میلیارد تومان است که 7۵ درصد این منابع برای 
برنامه های حاشیه نشینی اختصاص داده می 
شود. شهرداری ها هم باید در این زمینه بخشی 
از منابع خود را به این کار اختصاص دهند. وی 
با بیان اینکه کنترل حاشیه نشینی رسالت 
مدیریت شهری است و وزارت کشور ساز و 
کاری برای این امر وجود ندارد بلکه وزارت کشور 
می تواند حامی ارگان ها برای تسهیل امور 
باشد، اظهار کرد: افتتاح دفتر تسهیل گری در 
شهرداری منطقه 10 اصفهان الگویی برای دیگر 
شهرداری های کشور است و انتظار داریم همه 
استان ها در این زمینه ورود پیدا کنند چراکه 
این کار یک طرح برد – برد برای مسئوالن و 

مردم است.
محبوبی بیان کرد: سناریوی ما بعد از راه اندازی 
دفاتر تسهیل گری باید خروج از محالت بعد 
از توانمندسازی ساکنان باشد، گفت: این کار 
که  است  مادر  مشاور  موسسات  تخصصی 
باید در این زمینه به ما کمک کنند. وی افزود: 
امیدواریم سال آینده تعداد دفاتر تسهیل گری 
شهر اصفهان از هشت به 20 مورد افزایش پیدا 
کند و تا سه سال آینده این دفاتر را تعطیل کرده 

و به دیگر محالت برای انجام امور دیگر برویم.

رونمایی از اولین دفتر تسهیل گری و توسعه محلی شهرداری اصفهان؛

ماموریت جدید برای شهرداری ها
يکی از وظايف تسهیل گری مطالبه گری از مردم و کارگزاران است

 نوسان: شهردار اصفهان گفت: ادامه جاده فرزانگان و پل آفتاب و 
طرح های فضای سبز کل اين مسیر آماده شده و به زودی در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد.  قدرت اله نوروزی در حاشیه جلسات دو 
هفته يک بار در محل پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان که اين 
بار در مجتمع تولیدی صفه و با حضور معاونان و مديران شهردار به 
منظور بررسی وضعیت پروژه های عمرانی شهر برگزار شد، اظهار 
کرد: پیرو جلسات قبلی امروز در مجتمع تولیدی صفه وابسته به 
سازمان عمران شهرداری حضور پیدا کرديم تا نسبت به پیگیری 
مصوبات قبلی، رفع موانع و مشکالت پروژه های عمرانی اقدامات 

الزم صورت بگیرد.    
قدرت اله نوروزی با بیان اینکه برای اجرای سریعتر پروژه های عمرانی به 
برخی مصوبات کمیسیون ماده پنج نیاز بود، تصریح کرد:  این مصوبات 
گرفته شده که می تواند تاثیر بسیار مهمی در تامین مالی پروژه از کارخانه 

قند تا جاده فرودگاه و پل آفتاب داشته باشد.   

اين پروژه 
با دو درصد تاخیر روبرو است

شهردار اصفهان ادامه داد: زمینی به نام کارخانه قند بود که توافقات الزم 
برای انتقال این زمین صورت گرفته و آماده انتقال است، با بررسی های 
صورت گرفته طی 1۵ روز گذشته و اقداماتی که صورت گرفته راه هموار 

شده تا بر اساس جدول زمانبندی کار به خوبی پیش برود.
 وی با بیان اینکه یک کیلومتر از رینگ حدفاصل پل آفتاب تا جاده فرزانگان 
نیاز به اقدامات دیگری دارد و امیدواریم ظرف یکی دو ماه آینده این کار 
نیز انجام شود، اضافه کرد: ادامه جاده فرزانگان و پل آفتاب و طرح های 
فضای سبز کل این مسیر آماده شده و به زودی در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد. 
نوروزی با بیان اینکه پیشرفت پروژه مجموعه پل های نصف جهان 42 
درصد بوده است، افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته این پروژه با دو 
درصد تاخیر روبرو است که این دو درصد نیز بر اساس مذاکرات و تاکیداتی 
که صورت گرفت تا سه ماه آینده، عادی شده و طبق جدول زمانبندی 
پیش می رود. امیدوارم طبق وعده 18 ماهه پیرامون اتمام این پروژه بتوانیم 

آن را به اتمام برسانیم و شاهد افتتاح پل نصف جهان باشیم. 
وی تاکید کرد: پیرو جلسات قبلی امروز در مجتمع تولیدی صفه وابسته به 
سازمان عمران شهرداری حضور پیدا کردیم تا نسبت به پیگیری مصوبات 
قبلی، رفع موانع و مشکالت پروژه های عمرانی اقدامات الزم صورت بگیرد.  

رشد ۲۳ درصدی 
جذب بودجه پروژه های عمرانی 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان نیز در جلسه بررسی پیشرفت 
پروژه های عمرانی گفت: مجتمع تولیدی صفه در زمینی به مساحت ۵0 
هکتار و شامل 100 نفر پرسنل وابسته به سازمان عمران شهرداری اصفهان 
بوده و بزرگترین قطب تولیدی مصالح عمرانی شهر از نظر کیفیت، سرعت 

و نوآوری در تولیدات است.
مجید طرفه تابان با تاکید بر اینکه آزمایشگاه کنترل کیفیت و مکانیک 
خاک دو رسالت مهم در واحدهای تولیدی دارد،  افزود: صدور مجوز تولید، 
انجام  و  لحاظ کیفیت  از  تولیدی ساختمانی  توزیع مصالح  و  استخراج 
آزمایش های مورد درخواست استاندارد و تحقیقات صنعتی جهت صدور 
استاندارد مصالح شرکت های معرفی شده به عنوان آزمایشگاه همکار از 

رسالت های مهم این آزمایشگاه است.   
وی تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی در پشتیبانی و تأمین نیازهای اجرای 
پروژه های عمرانی، تجهیز و بهینه سازی ناوگان ماشین آالت خود مطابق 
با نیاز شهرداری و باالترین تکنولوژی روز است، از این رو سازمان در راستای 
تحقق این امر مهم توانست اقداماتی اساسی را در مجتمع تولیدی صفه 
ایجاد کند که یکی از شاخص ترین این فعالیت ها خرید کارخانه آسفالت با 

ظرفیت 200 تن در ساعت است. 
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با بیان اینکه سازمان عمران 
رشد 23 درصدی جذب بودجه در ۹ ماهه نخست امسال در مقایسه با 
سال گذشته داشته است، گفت: پروژه های عمرانی شهر در مسیر پیشرفت 
بسیار خوبی است. عالوه بر قراردادهای خرید و اجرای آسفالت در حال 
حاضر 1۵ پروژه به مبلغ 230 میلیاردتومان در سطح شهر در حال اجرا 

است. 
وی تاکید کرد: از ابتدای سال ۹8 تاکنون نزدیک به 7۵0 هزار تن خاک 
برای پروژه ها، نزدیک به 800 هزار تن مصالح دانه بندی شده، 120 هزار 
تن آسفالت، 170 هزار تن بتن و نزدیک به 100 هزار تن قطعه بتنی پیش 
ساخته تولید شده و در اختیار پروژه های مهم شهری اصفهان مانند ادامه 
بلوار فرزانگان، پروژه پل آفتاب، تقاطع غیر همسطح نصف جهان، پروژه 
مرکز همایش های بین المللی اصفهان و نمایشگاه اصفهان قرار گرفته و به 
عنوان نقطه اتکای مهمی برای شهرداری اصفهان است که به اتکا به این 
تولیدات شهرداری می تواند کلیه پروژه ها را با بهترین کیفیت و حداقل 

زمان به انجام برساند. 
طرفه تابان در ادامه با اشاره به مشکالت سازمان عمران شهرداری، گفت: 
انباشت زیان سازمان و بدهی به پیمانکاران،  تامین کنندگان و ...به دلیل 
نوع فعالیت های سازمان در سال های گذشته و فرسوده بودن ناوگان 
ماشین آالت سبک و سنگین سازمان از جمله مشکالت موجود است که 

می بایست نسبت به رفع این موارد اقدامات الزم صورت بگیرد.

انجام توافقات الزم
برای انتقال زمین کارخانه قند

تسهیل گری در حقیقت آسان ساختن و سرعت بخشیدن به فرايند يا اتفاقی است که عموماً از راه 
فعالیت ها و يا ساز-وکارهای اجتماعی انجام می شود. از اين رو، چندی است که در بافت های فرسوده 
دفاتری با عنوان دفاتر تسهیل گری نوسازی بافت فرسوده ايجاد شده اند،که عمده ترين و اصلی ترين وظیفه آنها 
برقراری ارتباط با ساکنان بافت های فرسوده، معرفی مشوق ها، تسهیالت و معافیت های موجود و حل مشکالت 
احتمالی آنها در زمینه های نوسازی بناها و تجمیع ساختمان ها است. اين روزها شهرداری اصفهان نیز با افتتاح اولین 
دفتر تسهیل گری و توسعه محلی شهرداری اصفهان در محله هفتون در منطقه ۱۰ شهر سعی دارد گام هايی موثر در 

اين زمینه بردارد.

گزارش
گروه شهری

 نوسان:ســیداحمد حســینی نیا گفت: 
معاونت شهرســازی و معماری بــا توجه به 
رســالت خود به منظور ایجــاد زمینه های 
مشارکت های مردمی در بازآفرینی شهری 
در محدوده های بافت های ناکارآمد اقدام به 
راه اندازی دفاتر تسهیلگری و نهاد های توسعه 

محله کرده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 

ادامه داد: این دفاتر با هــدف با بهره گیری از 
مشارکت و توان اجتماعی ساکنان و استفاده از 
ظرفیت های محلی از سال 13۹0 تا کنون در 
محالت همت آباد در منطقه شش، قائمیه در 
منطقه 13، لیمجیر در منطقه 11، شاهد در 
منطقه هفت، سفلی در منطقه 1۵، شمس آباد 
در منطقه هشت، زینبیه در منطقه 14 توسط 
معاونت شهرسازی و معماری راه اندازی شده 

است.وی افزود: معاونت شهرسازی و معماری 
تجربه ای بیش از هشت ساله در این خصوص 
دارد و از سال 13۹0 در محله زینبیه اقدام به راه 
اندازی این دفاتر کرده است. وی گفت: امروزه 
مشارکت شــهروندان به عنوان یکی از ارکان 
اصلی فعالیت برنامه ریزی و مدیریت شهری 
جامعه شــهری در نظر گرفته می شود، اما با 
وجود همه تاکیداتی که بر آن وجود دارد، این 

موضوع کمتر در شهرهای ایران عملیاتی شده 
است.حسینی نیا تصریح کرد: یکی از مظاهر 
جلب مشارکت شهروندان در نوسازی محالت، 
ایجاد دفاتر تسهیلگری است و از این رو در این 
نشســت مدیر طرح ملی دفاتر تسهیلگری 
و توسعه محلی ســازمان اجتماعی کشور به 
ضرورت و نقش این دفاتر در بازآفرینی پایدار 

بافت های ناکارآمد شهری خواهند پرداخت.

معاونت شهرسازی و معماری عنوان کرد:

دفاتر تسهیلگری؛ مظهر مشارکت شهروندان در نوسازی محالت

citizen
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  گزارش

 نوسان :  با حضور تیم اعزامی از بنیاد 
جايزۀ تعالی سازمانی کشور، شرکت 
فوالد مبارکۀ اصفهــان در فرايند 
ارزيابی جايزۀ ملی تعالی سازمانی 

شرکت کرد.
در مـــــــــراسم اختتامیـــــۀ این 
ارزیابی، حمیدرضاعظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکه، ضمن تشکر از زحمات و 
واکاویی های تیم ارزیابی عنوان کرد: نکتۀ 
مثبت حضور در این فرایند و جایزه این 
است که شرکت، این شجاعت و جسارت 
را داشته است که ســازمانی از بیرون آن 
را ارزیابی کند و نقاط قابل بهبود را به آن 
گوشزد نماید. همچنین این امر از اشتیاق 

به یادگیری فوالد مبارکه حکایت دارد.
وی تأکید کرد: حضور در فرایند این جایزه 
به هیچ عنوان نباید شرکت را دچار غرور 
کند. باید به یاد داشــته باشیم که تعالی 
سقف ندارد و حتی اگر مجددا جایزۀ آن 
را دریافت کنیم، نباید در فرایند یادگیری، 

بهبود و تعالی متوقف شویم.
مهندس عظیمیان با تأکیــد بر اینکه 
شرکت فوالد مبارکه دو جنبۀ صنعتی 
و اقتصــادی دارد، تصریح کــرد: در هر 
دو بخش باید با تولیــد دانش و ثروت به 
پیشرفت خود ادامه دهیم. وی در بخش 
پایانی سخنان خود تصریح کرد: همچنان 
که در قوانین نظام آفرینش آمده است، 
اگر بخواهیم به پله های باالتری از تعالی 
و کمال دست یابیم باید تالش بیشتری 
داشته باشــیم از این رو در فوالد مبارکه 
نیز این نظام و قانون حکم فرماست و باید 
برای رشد فزاینده تالش بیشتری  داشته 
باشیم در غیر این صورت متوقف خواهیم 

شد.
بنــــابر ایــــــن گزارش، در ایــــن 
مـــراسم احمد اثنی عشری، ارزیاب ارشد 
جایزۀ تعالی سازمانی، ضمن قدردانی از 
همکاری مدیران و کارشناسان شرکت 
فوالد مبارکه در فرایند ارزیابی، گزارش 
کاملی از یافته ها و اقدامات انجام شــده 

ارائه کرد.
در همین خصوص معــاون تکنولوژی 
شــرکت فوالدمبارکه عنوان کــرد: در 
فضای چالشی کسبوکار و صنعت، متعالی 
بودن تنها کلید راه گشای حرکت در این 
فضاست. بی شــک مدیریت و کارکنان 
هستند که با حضور حداکثری خود در 
فرایند ارزیابی و ســایر فعالیتها شرکت 
را شــاداب و رو به پیشرفت نگه میدارند. 
ســید مهدی نقوی با اشاره به اینکه باید 
با یادگیری از نقاط قابلبهبود ارائه شــده 
در دوره های قبل بتوانیم از چالش های 
پیِشرو عبور کنیم، اظهار داشت: اگر اعالم 
میکنیم که توسعۀ فوالد مبارکه به وسعت 
ایران اســت، باید تالش خود را در مسیر 
رشــد و تعالی دوچندان کنیم. دستاورد 
هاو یافته های فــوالد مبارکه در چنین 
فرایند هایی راهگشای سایر شرکت هایی 
خواهد بود که قصد حضــور در این دوره 

ارزیابی و جوایز را دارند.
گفتنی است شرکت فوالد مبارکه طی 
چند دوره حضور در فرایند این ارزیابی ها 
به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته 
است. تاجایی که در سال ۹1 برای اولین 
بار و به عنوان تنها شرکت ایرانی توانست 
تندیس زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی 
را کسب کند و در سال ۹3 نیز این مهم 
را تکرار نماید. عالوه بر این در سال ۹۶ نیز 
با شرکت در ارزیابی تعالی اروپا، توانست 
به عنوان تنها شــرکت ایرانی با کسب 
تقدیرنامۀ پنج ستاره به سطح بین المللی 
راه یابد و در سال 13۹7 موفق به کسب 

تندیس زرین جایزۀ تعالی اروپا شد.

تعالی 
سقف ندارد

industry

در جریان این بازدید، خبرنگار فوالد با تنی چند 
از مسئوالن حاضر در این بازدید گفتوگو کرده 
است. ماحصل این گفت وگو را در ادامه می 

خوانید؛
 حجتاهلل ايوبی

دبیر کل يونسکو در ايران
شرکت فوالد مبارکه در زمینۀ استفاده بهینه از 
آب و بازچرخانی پساب تصفیه شدۀ کارخانه و 
شهرهای اطراف شرکت در سیکل تولید اقدامات 
خوبی انجام داده است. برای هر ایرانی باعث 
افتخار است که این شرکت، هم در تولید و هم 
در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی، به ویژه موضوع 
آب، محیط زیست و طبیعت، که جزو مسائل 
بهروز جهانی هستند، عملکرد موفقیت آمیزی 
دارد.شاید کارشناسان این حوزه در یونسکو تصور 
نکنند که چنین موفقیت هایی در این شرکت به 
دست آمده باشد و تا این حد به موضوع محیط 
زیست و استفادۀ درست از آب احترام گذاشته 
شود. این امر برای ما و یونسکو بسیار حائز 
اهمیت است، چراکه کارخانه ها ممکن است 
آالینده باشند و به محیط زیست آسیب برسانند 
و این موضوع، نگرانی بزرگی است که بشر امروز 
دربارۀ محیط زیست دارد.دستاوردهای فوالد 
مبارکه در حوزۀ آب نشان می دهد این شرکت 
در زمینۀ مصرف آب و شیوه های جمع آوری 
و تصفیه و بازچرخانی آب در سیکل تولید از 
بسیاری از کارخانه های مشابه جهانی جلوتر 
است.موضوع آب چندین سال است که برای 
یونسکو به عنوان موضوعی اساسی و مهم مطرح 
است؛ همچنان که گفته می شود جنگهای آینده 
بر سر آب خواهد بود. ازاین رو در کشورهایی که با 
کمبود آب مواجهند این موضوع زنگ خطر است. 
یونسکو بر این باور است که اتفاقا آب می تواند 
به جای جنگ، محور گفت وگو و تفاهم باشد و 
شهرهای کم آب به جای نزاع و کشمکش، با هم 

تعامل و گفت وگو کنند. در یونسکو به شهرها و 
کارخانه های دوستدار آب و محیط زیست توجه 
ویژه میشود. من و همکارانم در کمیسیون ملی 
یونسکو ایران به عنوان رابط دولت و ملت ایران 
و سازمان جهانی یونسکو، این آمادگی را داریم 
را در  تا تجارب موفقیت آمیز فوالد مبارکه 
اجالسهای مختلف مطرح کنیم. فوالد مبارکه 
این قابلیت را دارد تا محوریت این کار را بر عهده 

داشته باشد.
با همکاری مشترک با سایر کشورها و به ویژه 
با کشورهای همسایه میتوان به تفاهم های 
بیشتری در ارتباطات بین المللی دست یافت.

یونسکو تجارب موفق در حوزۀ آب و محیط 
زیست را بررسی و به موفقترین آنها گواهینامۀ 
احترام به آب اعطا میکند؛ بنابراین در این بازدید 
بر آن شدیم که این موضوع را در شرکت فوالد 
مبارکه پیگیری کنیم تا این شرکت به عنوان 
مهمترین صنعت کشور این گواهینامه را دریافت 
کند. توجه هر کشور به مسائل زیست محیطی و 
آب نشانۀ رشد و تمدن آن کشور است که این 

اتفاق به خوبی در فوالد مبارکه رخ داده است.
امیر  روشنبخش 

معاون ارتباطات و امور مشارکتهای يونسکو
از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب استان 
اصفهان مطلع شدیم که شرکت فوالد مبارکه در 
حوزۀ آب و بهینه سازی مصارف کارهای بزرگی 
انجام داده است. به همین دلیل به اینجا آمدیم تا 
از نزدیک با دستاوردهای شما در این حوزه آشنا 
شویم و در فضای بین المللی آن را منعکس کنیم. 
اساسا یکی از اهداف کمیسیون ملی یونسکو 
به عنوان نهاد رابط جمهوری اسالمی ایران و 
یونسکو این است که اتفاقاتی را که در حوزۀ 
اهداف یونسکو در کشورها می افتد معرفی کند. 
امیدواریم با فعالیت مشترک با مجموعۀ فوالد 
مبارکه بتوانیم به این هدف دست یابیم. راهبردها 

و دستاوردهای این شرکت نشان دهندۀ این 
است که موضوع بهره وری و بهینه سازی مصرف 
آب برای فوالد مبارکه اهمیت دارد. اینکه فوالد 
مبارکه در مقایسه با سایر رقبای جهانی به ازای 
هر تن تولید کمترین میزان مصرف آب را دارد 
برای ما بسیار ارزشمند و مهم است و امیدواریم 
با تشکیل پرونده و پروپوزال بتوانیم گوشهای از 
اقدامات این شرکت را به سمع و نظر همکاران 
نقاط  اقصی  در  یونسکو  ملی  کمیسیونهای 
جهان برسانیم. به اعتقاد ما فوالد مبارکه میتواند 

کاندیدای دریافت جایزۀ »احترام به آب« شود.
قنبرعلی رجبی 

مدير عامل انجمن متخصصین آب و 
فاضالب کشور

فوالد مبارکه در حوزۀ مسئولیتهای اجتماعی و 
تصفیه و بازچرخانی پساب در صنعت و حفاظت 
از محیط زیست پیشگام است و با این رویکرد به 
نتایج مثبتی هم دست یافته است. اقدامات فوالد 
مبارکه میتواند برای سایر شرکتهای صنعتی 

کشور به عنوان الگو استفاده شود.
امیرحسین حکمتیان 

معاون مهندسی آبفا استان اصفهان
با وقوع خشکسالی در استان، جایگزین کردن 
پساب به جای آب خام زاینده رود در دستور کار 
قرار گرفت. ازآنجاکه بودجۀ عمرانی دولت کفاف 
احداث شبکۀ فاضالب شهرستانهای مبارکه و 
لنجان را نمیداد و احداث 220 کیلومتر شبکۀ 
فاضالب در شهرستان مبارکه از سال 1372 
تا 13۹2 فقط 30 کیلومتر پیشرفت داشت و 
بخشی از فاضالب در کوچه ها و رودخانۀ زاینده 
رود جاری بود، از سال 13۹2 میان شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان و شرکت فوالد 
مبارکه هدف گذاری مشترکی صورت گرفت تا 
با سرمایه گذاری فوالد مبارکه، شبکۀ فاضالب 
این شهرها احداث شود و به ازای آن این صنعت 

از فاضالب تصفیه شدۀ ۹ شهر همجوار در سیکل 
تولید خود استفاده کند.در حال حاضر شاهد 
پیشرفت ۹0 درصد پروژه هستیم و در عرض 
۵ سال توانسته ایم راه 1۹0ساله را طی کنیم، 
به نحوی که شبکۀ فاضالب این شهرها انشاءاهلل 
تا یک سال آینده تماما تکمیل و وارد مدار بهره 
برداری خواهد شد. یکی از مهمترین پروژه های 
کشور در امور زیست محیطی، پروژۀ همکاری 

این سازمان با شرکت فوالد مبارکه بوده است.
جواد نیلی احمدآبادی 

مدير ارشد خدمات فنی و پشتیبانی
از معدود شرکتهای صنعتی که واحد تصفیۀ 
پساب آن قبل از راه اندازی خطوط تولید به 
مرحلۀ بهره برداری رسیده فوالد مبارکه است. 
این شرکت هیچگاه پساب خود را در محیط 
زیست رها نکرده و از اواخر دهۀ 70 و همزمان با 
بروز پدیدۀ خشکسالی، فوالد مبارکه در مسیر 
حرکت  تولید  سیکل  در  پساب  بازچرخانی 
کرده است.  این شرکت خرید پساب شهری را 
نیز در دستور کار خود قرار داد. فوالد مبارکه در 
سالهای اخیر همکاری بسیار خوبی با سازمان 
آبفای استان داشته و دارد و این همکاریها و 
و  بهداشت  بهبود سطح  به  گذاریها  سرمایه 
محیط زیست شهرستانهای مبارکه و لنجان و 
کل ذینفعان حوزۀ زاینده رود انجامیده است، 
مبارکه،  دیزیچه،  شهرستانهای  طوریکه  به 
صفاییه، زیباشهر و حوزۀ زرینشهر، ورنامخواست 
محیطی زیست  مزایای  از  رود  زاینده  و 

 آن بهره مند شده اند.
در مجموع فوالد مبارکه حدود 700 میلیارد 
تومان در حوزۀ تصفیه و بازچرخانی آب در 
صنعت سرمایهگذاری کرده است. نتیجۀ همه 
این سرمایهگذاریها و اجرای پروژههای بهبود آن 
است که در حال حاضر این شرکت با مصرف 2/7 
مترمکعب بر تن تولید به الگوی جهانی مصرف 

آب تبدیل شده است.
حسین مدرسیفر 

مدیر بهداشت حرف های، ایمنی و محیط زیست 
در استراتژیهای فوالد مبارکه، به موازات افزایش 
تولید، در حوزه های زیست محیطی، بهینه سازی 
مصارف انرژی و آب و مسئولیت اجتماعی نیز 
دستیابی به جایگاه تعالی سازمانی به عنوان یک 
اصل مدنظر قرار داشته و دارد. از اهداف کالنی 
که در حوزۀ زیست محیطی برای فوالد مبارکه 
تعریف شده است کاهش مصرف منابع انرژی 
و آب و تالش برای حفظ و نگهداری فضای سبز 
17 کیلومترمربعی موجود همواره مورد تأکید 
بوده است. فوالد مبارکه با 3۵ کیلومتر مساحت 
تقریبا 4 برابر استانداردهای تعریف شده فضای 
سبز دارد. ضمن اینکه حرکت به سمت تولید 
حداقلی ضایعات یعنی Zero West و تفکیک 
و بازیافت آنها تا حد امکان و حرکت به سمت تولید 
پاک و اقتصاد سبز ازجمله دیگر اقدامات زیست 
محیطی شرکت فوالد مبارکه بوده است. در این 
شرکت یک برنامه جامع زیست محیطی تهیه 
شده است که در آن بحث پسماند جایگاه ویژهای 
دارد. فوالد مبارکه موفقیتهایی نیز در بحثهای 
زیست محیطی داشته است که مهمترین آن 
کسب سند سبز از سازمان اروپایی انرژی گلوب 

بود که دو سال پیش به دست آمد.

دبیــر کل کمیســیون ملــی يونســکو در ايــران کــه بــه همــراه هیئتــی بلندمرتبــه از وزارت نیــرو و ســازمان آب و 
گزارش

گروه صنعت
فاضــالب کشــور از فــوالد مبارکــه بازديــد میکــرد، در جلســه ای بــا حضــور معــاون بهــره بــرداری، مديــر ارشــد 
خدمــات فنــی و پشــتیبانی فــوالد مبارکــه گفــت: طــرح بازچرخانــی پســاب مجتمــع فــوالد مبارکــه کــه بــا همــکاری شــرکت آب 
وفاضــالب اســتان اصفهــان عملیاتــی شــده، شايســته دريافــت گواهــی احتــرام بــه آب يونســکو اســت. وی بــا اشــاره بــه اينکه يکی 
از کارهايــی کــه مدتــی اســت در يونســکو انجــام مــی شــود، بررســی تجربــه هــای موفــق در توجــه و رســیدگی بــه محیط زيســت و 
اعطــای گواهــی احتــرام بــه آب بــه کشــورها، شــهرها و شــرکت هــای مختلــف اســت، افــزود:  اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینه آب 

و محیط زيست را بررسی کرده و با افتخار در يونسکو معرفی و ارائه خواهیم کرد.

شایسته گواهی احترام به آب

فریبا گلریز، مدیر کل دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه مشارکت مهندسی آبفا کشور در 
پایان بازدید از فوالد مبارکه گفت: فوالد مبارکه حجم بزرگی از سرمایه گذاری در حوزه 
آب را در قالب قراردادهای بیع متقابل در کل کشور انجام داده است و این سرمایه گذاری 
از آنجا که مشکالت جمع آوری و تصفیه فاضالب منطقه را رفع کرده و نیز دسترسی 
به یک آب پایدار را برای این شرکت فراهم نموده است برای هر دو طرف قرار داد برد و 

امتیاز داشته است.

مدیر عامل بانک اقتصاد نوین در دیدار با معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه از آمادگی 
برای ارایه خدمات بیشتر به فوالد مبارکه خبر داد. علیرضا بلگوری، تاکید کرد: به عنوان 
شریک استراتژیک فوالد مبارکه، راه حل های مالی را در سریعترین زمان و باالترین 
کیفیت ارائه خواهیم کرد. در این دیدار طهمورث جوانبخت نیز همکاری فوالد مبارکه با 
بانک اقتصادنوین را مثبت ارزیابی نمود و برافزایش حجم تعامالت مالی مابین این بانک و 

شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد.

تاکید بر توسعه همکاری بانک اقتصاد نوین و فوالد مبارکهحجم بزرگ سرمایه گذاری فوالدمبارکه در حوزه آب

دستاوردهای فوالد مبارکه در حوزۀ آب از بسیاری از کارخانه های مشابه جهانی جلوتر است

در بازدید دبیر کل یونسکو ایران و هیات بلندپایه از وزارت نیرو و سازمان آبفای کشور از فوالدمبارکه مطرح شد:

رئیس هیئت عامل ايمیدرو مطرج کرد:

 نوسان : »خداداد غريب پور« در نخستین گردهمايی مديران 
معدنی  صنايع  و  معدنی  های  شرکت  و  ايمیدرو  عمومی  روابط 
قالب همکاری  ارزآوری کشور در  اظهار داشت: سهم معدن در 
و  است  شده  ايجاد  مرکزی  بانک  و  ها  شرکت  حاکمیتی،  بدنه 
برای  همگرايی  چنین  عمومی ها  روابط  که  نیازمنديم  اکنون 
انعکاس دستاوردها، داشته باشند. وی خاطر نشان کرد: کارگروه 
اين  در  ملی  همراستايی  و  همگرايی  توانسته  مديريت،  کنترل 

حوزه ايجاد کند که پیش از چنین انسجامی نداشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیدرو(، وی با تأکید بر اینکه روابط عمومی ها نیز باید پیرو این امر 
همراستا شوند، افزود: یکی از تصمیمات این کارگروه هدایت سود انباشتۀ 
شرکت ها به توسعه و سرمایه گذاری است و این سبب شده آیندۀ معدن و 

صنایع معدنی روشن و درخشان باشد.
به گفتۀ غریبپور، امسال ۵80 میلیون دالر طرح در گلگهر راه اندازی شده و 
این مجموعه 2,۵ میلیارد دالر طرح در دست اجرا یا راه اندازی دارد؛ فوالد 
مبارکه تختال های API را با صرفه جویی ساالنه 300 میلیون یورویی راه 
اندازی کرده، عملکرد ملی مس در ۶ ماه به اندازه 12 ماه سال قبل بوده و فوالد 
خوزستان به باالترین میزان صادرات رسیده است. منطقۀ ویژه خلیج فارس 
نقش ارزنده ای در توسعۀ صادرات و ارزآوری ایفا میکند و همچنین آلومینای 
جاجرم)بنابر گزارش سازمان مدیریت صنعتی( سریعترین رشد را در بین ۵00 

شرکت به دست آورده است.

افزايش سرمايۀ غول ها 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو ادامه داد: فوالد مبارکه به زودی با رسیدن به سرمایۀ 
21 هزار میلیارد تومانی از بزرگترین هلدینگ بازار بورس)پتروشیمی خلیج 
فارس( سبقت می گیرد. همچنین پس از آن شرکت مس، چادرملو و گلگهر 
هم افزایش سرمایه خواهند داشت. وی با بیان رشد 1۵درصدی صادرات معدن 
و صنایع معدنی در هشت ماه امسال و بیش از ۵ درصدی تولید فوالد خام در 
11 ماه 201۹، گفت: حوزه معدن و صنایع معدنی بیش از 1.1 میلیارد دالر 
طرح از ابتدای سال ۹8 راه اندازی کرده و 1.۵ میلیارد دالر نیز آماده راه اندازی 
دارد. وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی ها نیز باید در این مسیر هم راستا 
شوند، افزود: یکی از تصمیمات کلیدی هدایت سود انباشته شرکت ها به توسعه 
و سرمایه گذاری است و این سبب شده آینده معدن و صنایع معدنی روشن 

و درخشان باشد.
غریب پور با بیان رشد 1۵درصدی صادرات معدن و صنایع معدنی در هشت 
ماه امسال و بیش از ۵درصدی تولید فوالد خام در 11 ماه 201۹، گفت: حوزه 
معدن و صنایع معدنی بیش از 1,1 میلیارد دالر طرح از ابتدای سال ۹8 راه 
اندازی کرده و 1,۵ میلیارد دالر نیز آماده راه اندازی دارد. وی در ادامه تصریح 

کرد: وقایع فوق سبب شده تولید و صادرات در فصل سرد پاییز، بهاری شود.

هوشمندی در اطالع رسانی 
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه حفظ شرایط توازن و همگرایی به 
اندازۀ ایجاد آن ارزش دارد، ادامه داد: روابط عمومی شرکت های این بخش، 
سیستم چندرسانه ای را در اطالع رسانی ها با تمرکز بیشتری به پیش برند تا 
مدیران باالدستی نیز به ارائۀ اطالعات و دستاوردهای بیشتر ترغیب شوند. وی 
نبود یا ضعف اطالع رسانی را به نفع این حوزه و حتی کشور ندانست و تصریح 
کرد: اطالع رسانی ها باید به موقع و هوشمندانه صورت گیرد تا مخاطب و 

جامعه به تغییرات و اثرگذاری این بخش آگاهی بیشتری پیدا کنند. 
 غریب پور به اکتشافات انجام شده اشاره کرد و گفت: از نیمۀ دوم سال گذشته 
سطح اکتشافات از 2۵0 هزار کیلومتر مربع به ۶۵0 هزار کیلومتر مربع افزایش 
پیدا کرده و طبق گزارش های جدید، اکنون ۹0 درصد از مقدمات این برنامه 

انجام شده است.
غریب پور تأکید کرد: امروزه کشور در حال آشنا شدن با امکانات و توانمندیهای 
بخش معدن برای توسعه، اشتغال، رفع محرومیت، ایجاد توازن و همینطور 
محرومیت زدایی است که این امر، نیاز به هماهنگی و همسویی روابط عمومی 

ها در انعکاس اقدامات را برجسته تر میسازد.

الگوی انتقال آب
وی با بیان اینکه بخش معدن در حال خدمات دهی به سایر بخش هاست، ادامه 
داد: الگوی انتقال آب از خلیج فارس به نواحی مرکزی و صنایع مرتبط ازجمله 
گلگهر، مس و چادرملو برای پروژه خط انتقال آب استانهای شرقی به کار گرفته 
میشود. رئیس هیئت عامل ایمیدرو به اهمیت ارتباط دوسویه روابط عمومی 
ها با جامعه پرداخت و افزود: بخش روابط عمومی نیز با هدف آگاه سازی و 
ارتباط بیشتر با مردم، نیاز به تدوین و اجرای استراتژی در جهت همراستایی و 

همگرایی در جهت منافع ملی دارد.
وی افزود: تدوین برنامه های سال ۹۹ و مشخص کردن شاخص های رشد 
و موفقیت روابط عمومی ها میتواند گامی در جهت هم افزایی و همکاریهای 

نزدیک شرکتهای این حوزه باشد.
غریب پور کل بخش معدن و صنایع معدنی را اجزای یک پیکره دانست که 

موفقیت هریک از اجزا به نفع کل مجموعه  و درنهایت اقتصاد کشور است.

پارسیان در کنار ماهشهر و عسلويه قرار می گیرد
رییس هیات عامل ایمیدرو جایگاه منطقه ویژه پارسیان را مورد اشاره قرار داد 
و گفت: با برنامه تولید 1۵ میلیون تن محصوالت پتروشیمی قرار است پارسیان 
نیز به عنوان قطب تولید این بخش تبدیل و عسلویه ای دیگر شود و پس از 
پتروشیمی ماهشهر و عسلویه قرار گیرد. غریب پور با بیان اهمیت بخش ایمنی 
و محیط زیست، اظهار داشت: نگاه حاکمیتی ایمیدرو ایجاب می کند که این 
بخش دارای استانداری واحد باشد تا شاهد وقوع حادثه ای نباشیم. از این رو 
کمیته ای مشغول تدوین برنامه ای جدید است تا استانداردهای مربوطه ارتقا 

پیدا کند.

فوالد مبارکه بزرگترین
بازار بورس میشود

 نوسان: تحویل محصوالت فوالد مبارکه به 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل از سال13۹4 تا 
پایان سال 13۹7 با 120 درصد رشد از 77۶ 

هزار تن به یک میلیون و 70۹ هزار تن رسید.
مدیر پشــتیبانی فــروش و بازاریابی فوالد 
مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: روند روبه 
رشــد تحویل محصول بــه تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل در ســال رونق تولید و با هدف 
حمایــت حداکثری از صنایــع داخلی در نه 
ماهۀ سال 13۹8 نیز با 27 درصد رشد نسبت 

به مدت مشابه ســال قبل به 1/7 میلیون تن 
افزایش یافت. محمد تاجمیر ریاحی با بیان 
اینکه حمایت از صنایع پاییندستی و تأمین 
مواد اولیــۀ صنایع فوالدی کشــور با هدف 
توســعه و رونق تولید در کشــور همواره از 
اهداف فوالد مبارکه بوده است، تصریح کرد: 
در همین خصوص این شــرکت در سالهای 
اخیر با افزایش ظرفیت و بهره مندی از توان 
حداکثــری تولید به خوبی توانســت هدف 
افزایش عرضۀ محصــوالت فوالدی تخت به 

بازار و تأمین حداکثری تقاضای مشتریان را 
محقق کند. وی افزود: شرکت فوالد مبارکه با 
افزایش عرضۀ محصوالت خود به بازار داخل 
توانســت مانع از واردات محصوالت فوالدی 
تخت و خروج بیش از 400 میلیون دالر ارز در 
سال از کشور شود. وی اظهار امیدواری کرد با 
برنامه ریزی بهتر در روند صادرات کشور و با 
تأمین منظم و طبق برنامۀ شرکتهای تولیدی، 
گام های ارزنده تری بــرای ارزآوری و کاهش 
وابستگی به درآمدهای نفتی برداشته شود.

 مدير پشتیبانی فروش و بازاريابی فوالد مبارکه عنوان کرد:

رکوردشکنی فوالد مبارکه در تحویل محصول به تولیدکنندگان لوله و پروفیل



سال پنجم/ شماره ۱۱۴/ ۱۷ دی ۱۳۹۸/ ۱۱ جمادی االول ۱۴۴۱
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آگهی تغییرات شرکت

تاسیس موسسه غیر تجاری کانون سردفتران و دفتریاران اســتان اصفهان درتاریخ 08/10/13۹8 به شماره ثبت ۶03۶ 
به شناســه ملی 14008878430 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد. 
- موضوع : موارد مندرج در ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون ســردفتران و دفتریاران وظایف کانون به شرح زیر 

است : 
فراهم کردن موجبات پیشــرفت علمی و عملی ســردفتران و دفتریاران-ایجاد وحدت رویه در جهــت اجرای مقررات و 
نظامات در دفاتر اسناد رســمی ، با تایید ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور-اداره امور مالی کانون از قبیل ، تنظیم 
بودجه - وصول درآمدها ، پرداخت مخارج ، تهیه ترازنامه-کمک به اشــخاص بی بضاعت از طریق راهنمائی آنان به دفاتر 
اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اســناد آن ها ، بدون دریافت حق تحریر-انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی 
و صندوق تعاون ســردفتران و دفتریاران موضوع مواد ۵۶ و ۵7 و ۶8 این قانون-همکاری با ســازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اســناد رســمی و ازدواج و طالق ، در هرمورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت 
سردفتر و یا دفتریاری اطالع حاصل کند ، باید پس از رســیدگی مقدماتی ، مراتب را به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
گزارش دهد- حذف به موجب ماده یک قانون مصوب 03/03/1337 با این قید که کلیه کارکنان دفاتر اســناد رســمی ، 
مشمول قانون کار ، می گردند-رســیدگی به اختالفات ناشی از روابط شغلی ، میان ســردفتر و دفتریار و اعالم نظر قطعی 
کانون به ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور جهت اتخاذ تصمیم الزم. - مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکز 
اصلی : اصفهان شهر اصفهان-شیخ صدوق شمالی-خیابان شیخ صدوق شــمالی-خیابان شهید نیکبخت-پالک 0-طبقه 
همکف- کدپســتی 81۶4843۵۹۶ - اولین مدیران : امیرمســعود مرادی باغبادرانی کدملــی 128۵۶۶2814 بعنوان 
رئیس هیات مدیره ، صولت یاوری ســردارآبادی کدملــی 18817۶4801 بعنوان نایب رئیس هیــات مدیره ، مصطفی 
لوئی پور کدملی 1284۵17780 بعنوان خزانه دار ، رسول عبداللهی خوراســگانی کدملی 12۹1342۹07 بعنوان دبیر 
هیات مدیره ، عباســعلی همت کدملی 11۹84۹781۵ ، رحمت اله ناظم کدملی 11۹8۹88۶30 و سیدمحمود خلیلی 
کدملی 12۹141۶۹3۵ بســمت اعضاء اصلی هیئت مدیره ، داریوش یوسفی ناغانی کدملی 4۶8۹772۶22 ، سیدرسول 
میرلوحی کدملی 1142212483 و مرتضی ســلیمیان کدملی 1170101704 بعنوان اعضــاء علی البدل هیئت مدیره 
از تاریخ 14/0۶/13۹۶ برای مدت سه ســال انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا : کلیه مکاتبات کانون با امضاء رئیس 
هیات مدیره )امیر مسعود مرادی باغبادرانی( انجام می شــود و در امور مالی امضای خزانه دار )مصطفی لوئی پور( نیز الزم 

است. 
- اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه

 * به استناد نامه شــماره 440۹۵2/۹8 مورخ 02/10/13۹8 صادره از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )71۵1۵7(

هاشم امینی با تاکید براینکه صنعت آب و فاضالب 
ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه های مهندسی، 
اپراتوری، بهره برداری و اجرایی دارد، اظهارکرد: 
بخش عمده ای از دانش ها و مهارت های این 
صنعت آکادمیک نیست و در دانشگاه ها تدریس 
نمی شود، بلکه در کوران کار و فعالیت های شبانه 
روزی در بخش های مختلف بدست می آید. وی 
با بیان اینکه کارکنان صنعت آب و فاضالب باید در 
24 ساعت شبانه روز بیدار و در آماده باش باشند تا 

اگر حادثه ای در شبکه آب و فاضالب و تاسیسات 
پیش آمد بتوانند اقدامات الزم را انجام دهنند، 
افزود: کارکنان صنعت آب و فاضالب می بایست 
جریان پیوستگی خدمت در حوزه مهم آب شرب 
و نیز بهداشت مردم و فرایند جمع آوری و تصفیه 
فاضالب را انجام دهند. مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه امروز شاهد 
مهارت  کشوری  مسابقات  دوره  اولین  برگزاری 
های فنی تخصصی شرکت های آب و فاضالب در 

اصفهان هستیم، یادآور شد: در روزهای اولی که ایده 
برگزاری مسابقات مطرح شد، به دنبال این بودیم 
که این صنعت در سی سالگی به نقطه ای برسد که 
در حوزه آموزش هم بتوانیم تحولی ایجاد کنیم و 

امروز شاهد این تحول خواهیم بود.
امینی با اشاره به اینکه این مسابقات امسال در پنج 
بخش برنامه ریزی شده، اعالم کرد: در سال های 
آینده قرار است مسابقات با بخش های بیشتری 
برگزار شود و با هماهنگی با وزارتخانه، حتی این 

مسابقات را منطقه ای کنیم تا کارکنانی که بتوانند 
توانایی خود را در مسابقات اثبات کنند به مسابقات 
جهانی اعزام شوند. وی به برگزاری این مسابقات در 
کل کشور در مرحله اول به صورت استانی اشاره و 
اظهارکرد: در مرحله استانی 3 هزار و 10۹ نفر در 
قالب 12۹۵ تیم شرکت کردند. در مرحله بعد، 
کشور به 7 بلوک تقسیم شد و در مرحله بلوک 
بندی، 1۶1 تیم در قالب 387 نفر شرکت کردند. 
همچنین امروز شاهد حضور 70 تیم و 1۶7 نفر در 
این مسابقات هستیم که به رقابت خواهند پرداخت. 
وی در ادامه، ضرورت انجام این مسابقات را ایجاد 
یک سایت آموزشی عنوان کرد که امروز افتتاح می 
شود و گفت: این سایت آموزشی نه صرف مسابقات، 
که در اختیار صنعت آب و فاضالب قرار می گیرد 
تا تمام نیروها بتوانند از ظرفیت این سایت استفاده 

کنند. هاشم امینی با اشاره به اینکه حدود 8 ماه 
زمان برای احداث این سایت صرف شد، تصریح 
کرد: بیش از 4 و نیم میلیارد تومان برای احداث 
سایت هزینه شد و فاز دوم را در حوزه نشت یابی، 
ویدیومتری و شسشتوی شبکه آب احداث می 
کنیم. وی گفت: ایده راه اندازی سایت از مرکز آب 
توکیو در ژاپن گرفته شد و امیدواریم موجب رشد، 

ارتقا و بالندگی این صنعت در کشور شود .

اخالق آب در تمدن ايران را برای جهانیان 
بازگو می کنیم

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه عالوه 
بر اهمیت مساله آب، امروز مساله اخالق آب نیز 
اهمیت دارد، اظهارکرد: ما در تاریخ و تمدن کهن 
ایرانی سخنان شنیدنی در حوزه اخالق آب داریم 

که برای جهان غرب بازگو خواهیم کرد.
حجت اهلل ایوبی در افتتاحیه اولین دوره مسابقات 
کشوری مهارت های فنی تخصصی شرکت های 
آب و فاضالب با اشاره به صحبت های سال گذشته 
با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان درباره 
این طرح، اظهار کرد: باور نمی کردیم با این سرعت 
نتیجه این ایده درخشان به سرانجام برسد. ضمن 
آنکه ما بیشتر حمایت معنوی کردیم و امروز باعث 
خوشحالی است که این اتفاق رقم می خورد. وی 
این مسابقات یکی از اقداماتی نامید که با افتخار 
در یونسکو مطرح می کنیم و در منطقه خواهد 
درخشید و خاطرنشان کرد: تالش می کنیم این 
تجربه در جهان پیرامون ما به اشتراک گذاشته 
شود و همه در آن سهیم شوند، به ویژه در عرصه 
آب و فاضالب که کارنامه درخشانی داریم و قطعا 

با استقبال روبرو خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از انجام این اقدام ارزشمند با 
کمک متخصصان امر، توضیح داد: مراسم و همایش 
های زیادی در کشور برگزار می شود، ولی برنامه ای 
که اکنون از روستاها شروع شد، دیدار کارشناسانی 
که کمتر دیده می شوند و حضور باتجربه تر ها در 
شهر اصفهان، قطعا یکی از کارهای عالی و درخشان 
برای انتقال تجربه به دیگران است، آن هم نه از 
راه آموزش هایی که شاید چندان موثر نیستند، 
بعنوان  یقینا  که  کارگاهی  های  آموزش  بلکه 
تجربه ای خوب باعث افزایش مهارت ها و انتقال 

تجربیات به جهان پیرامون ما خواهد شد. دبیر کل 
کمیسیون ملی یونسکو از آشنایی با خانواده بزرگ 
آب و فاضالب کشور ابراز خوشحالی کرد و گفت: 
مردمانی که با تخصص، دانش و تجربه کار می 
کنند، برای کشور افتخار می آفرینند و ما با افتخار 

و تمام وجود در کنار شما هستیم.

آبفای اصفهان رويداد جهانی را به صورت ملی 
برگزار کرد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو در مراسم افتتاح اولین 
دوره مسابقات کشوری مهارت های فنی تخصصی 
شرکت های آب و فاضالب در دانشگاه صنعت آب 
و برق اصفهان، گفت: باعث افتخار است که سی 
امین سالگرد تشکیل شرکت های آب و فاضالب 
را با این رویداد بزرگ جشن می گیریم. قاسم تقی 
زاده خامسی با بیان اینکه اصفهان را با آب جاری در 
آن بیشتر دوست دارم، افزود: امروز که بستر زاینده 
رود را خشک و پرندگان مهاجر در بستر این رودخانه 
دیدم، بسیار متاسف شدم و امیدوارم بار دیگر آب در 

این رودخانه جاری شود.
تقی زاده خامسی با بیان اینکه رویدادی که امروز در 
اصفهان برگزار می شود، مهارت کار است، افزود: اگر 
بتوانید مهارت در کار تیمی را بدست آورید، تاثیر 
جدی در مهارت زندگی شما خواهد داشت. وی با 
یادآوری اینکه این اولین رویدادی است که در کشور 
برگزار می شود اما اولین در جهان نیست، اعالم 
کرد: اولین رویداد مهارت کار 70 سال پیش با کار 
مشترک اسپانیا و پرتغال انجام شد و آخرین آن در 
روسیه و بعدی هم در چین درسال 2021 برگزار 
خواهد شد. حتی در یکی از این رویدادهای جهانی 
هزار گروه شرکت کردند و با هم به رقابت پرداختند. 
وی با ابراز قدردانی از شرکت آب و فاضالب اصفهان 
که این رویداد جهانی را به صورت ملی برگزار می 
کند، یادآور شد: نباید در این نقطه بایستیم و برای 
رویداد بعدی در شانگهای چین باید آماده شویم و 
یک رویداد جهانی برگزار کنیم. معاون آب و آبفای 
وزیر نیرو با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و تشکیل گروه 
کاری برای عضویت در نهاد جهانی با نام مهارت 
گفت: ما توانایی و ظرفیت عضویت در این نهاد 

جهانی را داریم.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، میزبان نخستین مسابقات کشوری مهارت های فنی و تخصصی:

تحول در حوزه آموزش همزمان با سی سالگی صنعت آب و فاضالب کشور

مديرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه ســی امیــن ســالگرد تشــکیل شــرکت هــای آب و فاضالب 
گزارش

گروه شهری
ــزاری اولیــن دوره مســابقات کشــوری مهــارت هــای فنــی تخصصــی شــرکت هــای آب و فاضــالب کشــور،  کشــور و برگ
گفــت: ايــن اتفــاق بــزرگ نشــان از بلــوغ، پیشــرفت و بالندگــی نیــروی انســانی ايــن صنعــت و حرکــت بــه ســمت آمــوزش، فرهنــگ 
ســازی و ظرفیــت ســازی در حــوزه منابــع انســانی اســت کــه قطعــا موجــب ارتقــای کیفیــت خدمــات در صنعــت آب و فاضــالب در آينــده 

خواهد شد.

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شــرکت ســمند تازان اســپادانا 
ســهامی خاص به شــماره ثبت 1371 و شناسه 
ملی 108۶13۶۵۹۵0 به اســتناد صورتجلســه 
هیئت مدیــره مــورخ 2۶/0۶/13۹8 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد :مســعود هنرمند به شــماره ملی 
1282223۵34 به ســمت رئیــس هیئت مدیره 
- محمدرضــا محرابــی دوســت به شــماره ملی 
12872۹8011 به ســمت نایــب رئیس هیئت 
مدیره - حســین محرابی دوســت به شــمارملی 
128۶7032۹8 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها و عقوداســالمی با امضاء مدیر 
عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت 
معتبر می باشــد. اداره کل ثبت اســناد و امالک 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری فالورجان )723۹13(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی فوالد قائم اسپادان سهامی خاص به شماره 
ثبت ۵1172 و شناســه ملی 102۶0۶۹7804 به اســتناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 07/10/13۹8 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
بنا بــه تفیض اختیــار حاصلــه از مجمــع عمومی فــوق العاده شــرکت به

 تاریخ: 02/ 10/ 13۹8 در خصوص افزایش ســرمایه به هیات مدیره ســرمایه 
شــرکت از محل واریز نقدی طی گواهی بانکی شــماره 17۹/۶۹00/۵3 مورخ 
۵/10/13۹8 بانــک تجارت شــعبه هزارجریب و صدور ســهام جدید از مبلغ 
100000000 ریال به مبلغ۵000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۵000000000ریال 
منقسم به ۵000 ســهم 1000000 ریالی با نام می باشد که تماماً پراخت شده 

می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )723۹12(

آگهی تغییرات شرکت

آگهــی تغییرات شــرکت گــروه صنعتــی فوالد 
قائم اســپادان ســهامی خــاص به شــماره ثبت 
۵1172 و شناســه ملــی 102۶0۶۹7804 بــه 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 01/10/13۹8 تصمیمــات ذیــل اتخاذ 
شــد : طبــق گواهــی شــماره: 171/۶۹00/۵8 
شــعبه:  تجــارت  30/۹/13۹8بانــک  مــورخ 
هزار جریــب اصفهان ســرمایه تعهدی شــرکت 
مبلــغ: ۶۵000000 ریــال پرداخــت گردیــد و 
ماده ۵ اساســنامه بدین شــرح اصــالح گردید: 
مــاده ۵ اصالحــی: ســرمایه شــرکت مبلــغ: 
100000000ریال نقدی است که به: 100 سهم: 
1000000ریالــی با نــام عادی منقســم و تماماً 

پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان اداره 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری اصفهان 

)723۹11(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات موسســه خیریه ولیعصر عج کاشــان به شــماره ثبــت ۶1 و 
شناســه ملی 102۶00184۶۹ به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 
2۹/0۶/13۹8 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ســیدعلی آقا خراسانی به شماره 
ملی 12۶03828۵0 به ســمت رئیس هیئت مدیره، مهدی ادیب به شــماره 
ملی 12۶1433۹۶3 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیــره، احمدعلی یزدانی 
کاشانی به شماره ملی 12۶1۶2۶737 به ســمت خزانه دار، ماشااله بخردی نژاد 
به شماره ملی 12۶1۵7۹44۵ به ســمت مدیرعامل، علی هادی زاده به شماره 
ملی 12۶1۵42۵41، ابراهیم زمانیان به شــماره ملــی 12۶07۹1۹12، علی 
موحدپور به شــماره ملی 12۶1۵8718۹، علی پارچه باف کاشی به شماره ملی 
12۶221۵۹۹4 و تقی ادیب به شــماره ملی 12۶147۹28۹ به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیــاب خزانه دار با امضای رئیس 
هیئت مدیره و با مهر موسســه معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اســناد و امالک 
استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان )723۹14(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشــاورزی دامداران 
زمرد کشت بادرود به شــماره ثبت 33 و شناسه ملی 
102۶004۹1۵7 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیره مــورخ 21/0۹/13۹8 و نامه شــماره 1444 
مورخ ۹/10/13۹8 اداره تعاون بادرود تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حســین گلیان کدملی123۹747888 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و رضــا چراغی بادی 
کدملی 12۶1۶۹8428 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و مجید صولتیان کدملی 123۹207433به 
سمت منشی هیئت مدیره وحســین خاله ئی بادی 
کدملــی123۹۹14334 به ســمت مدیــر عامل 
برای مدت 3 سال انتخاب شــدند.کلیه قراردادها و 
اسناد تعهد آور از قبیل چک، ســفته و برات و اوراق 
بهادار با امضای مدیرعامل و حســین گلیان )رئیس( 
و درغیاب حســین گلیان )رئیس( بــا امضای رضا 
چراغی بادی )نائــب رئیس( و مهر شــرکت معتبر 
خواهد بود واوراق عادی با امضاء آقای حســین خاله 
ئی بادی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 
ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری بادرود 

)723۹10(



در سـال201۹ از 20 پیش بینـی ایـن تیم تحقیقاتی تنها 4 مورد درسـت 
از آب درنیامده اسـت !

اول: در انتخابـات آمریـکا، آیـا ترامـپ اکثریـت آرا را به دسـت مـی آورد؟ 
خیـر. در انتخابـات 201۶ کلینتـون 3 میلیون رای بیشـتر از ترامپ آورد، 
امـا در سیسـتم »رأی خبـرگان« بازنـده شـد.در انتخابات سـال آینده نیز 
هـر چنـد ترامپ با اختالفی بیشـتر رای کمتر خواهد داشـت اما در نهایت 

پیروز خواهد شـد
دوم: اقتصـاد آمریـکا وارد رکـود می شـود؟ خیـر. به رغـم  اخبـار منفـی 
در 201۹ آمریکایـی هـا مطمئـن و خوش بیـن بودنـد و نـرخ بیـکاری بـه 

پایین تریـن سـطح تاریخـی خـود رسـیده اسـت 
سـوم: جانسـون بـا اتحادیـه اروپا بـه توافـق تجـاری می رسـد؟ بله.با این 
حـال فرصـت او محـدود اسـت و تنهـا می توان بـه توافقی مختصر دسـت 

فت یا
چهـارم: حـزب کارگـر بریتانیا بـه انتخابـات باز می گـردد؟ خیـر. پس از 

شکسـت بی سـابقه رهبـران آن »دوره ای از تامـل« را پیشـنهاد کرده انـد
پنجـم: ائتالف آنگال مرکل فرو می پاشـد؟ بلـه. از آنجا کـه دموکرات های 
سوسـیال به عنـوان شـرکای جوان تـر در حـال تمایـل بـه چـپ هسـتند، 

صدراعظـم آلمـان در حفـظ ائتـالف خود بـا چالش  مواجه خواهد شـد
ششـم: سـالوینی بـه قـدرت در ایتالیـا بـاز خواهـد گشـت؟ بلـه. پـس 
از تالشـی نافرجـام در انتخابـات مـاه آگوسـت، او بـار دیگـر بـه صـدر 

اسـت بازگشـته  نظرسـنجی ها 
هفتـم: جنـگ بـا ایـران رخ خواهـد داد؟ خیـر. به خاطر سیاسـت فشـار 
حداکثـری ایاالت متحـده بـر جمهوری اسـالمی، نگرانی هـا پیرامون تنش 
میـان آمریـکا و متحدان عربی او با ایران ماه ها اسـت ادامـه دارد. در مقابل 
این سیاسـت تهران نیز سـکوت نکرده و با سـرنگونی پیشـرفته ترین پهپاد 
آمریکایی و توقیف کشـتی انگلیسـی به این اقدامات پاسـخ داده اسـت. با 
ایـن حـال به رغـم لفاظی های شـدید ترامپ به وضـوح اکراه خـود را برای 
جنـگ نشـان داده اسـت.با ایـن حال هر نوع اشـتباه محاسـباتی سـهوی، 

خطر شـعله ور شـدن آتـش جنگ را میـان دو طرف به همـراه دارد
هشـتم: آیـا هنـد بـاز هـم پرشـتاب ترین رشـد را در میـان اقتصادهـای 
بـزرگ تجربـه خواهد کرد؟ خیـر. رشـد تولیدناخالص داخلی هنـد از 8 به 
۵/ 4 % در سـال گذشـته سـقوط کرد که ناشـی از مشـکالت سـاختاری 

مثـل چالشـهای نظـام بانکـی و مالـی و رونق امالک اسـت 
نهـم:  بدهـی آفریقـای جنوبی وضعیتـی بحرانـی می یابد؟ بلـه. وضعیت 

بدهـی دولـت به نخـی نازک بند اسـت
دهـم: اعتراضـات آمریکای التیـن ادامه خواهـد یافت؟ بلـه. دالیل اصلی 
نارضایتی مردم رشـد اقتصـادی ضعیف، نابرابری و تصـور اینکه دولت نیاز 

مـردم را نادیـده می گیرد مرتفع نخواهد شـد
يازدهـم: امانوئل مکـرون روابط خـود را با والدیمیر پوتین از سـر خواهد 
گرفـت؟ نه.مسـیر هـر نوع از سـرگیری روابـط دو طرف از توافـق صلح در 

اوکرایـن می گذرد
دوازدهم: شـاهد مقـررات قابل توجه بـرای غول های تکنولـوژی خواهیم 
بـود؟ خیر.مسـیر تنظیـِم محتمل تریـن مقـررات تکنولوژی یعنـی حریم 

شـخصی بسـیار ناهموار است
سـیزدهم: چین به رهبری جهانی اینترنت نسـل پنجم تبدیل می شود؟ 
بلـه. تا پایان سـال آینده پیشـتازی چیـن در ارتباطات نسـل پنجم تقریبا 
در تمامـی حوزه هـا نمایـان خواهـد شـد.آنهم به رغـم تالش هـای دولـت 
آمریـکا بـرای کشـیدن افسـار موفقیـت این شـرکت چینـی. در نهایت در 
فـروش تلفن هـای همراه هوشـمند شـرکت های هـوآوی، اوپو، شـیائومی 
و ... از رقیبـان برجسـته خـود نظیر اپل، سامسـونگ و... جلـو خواهند زد

چهاردهـم: آیـا دیزنی روش پخش بازی هـای خود را تغییـر خواهد داد؟ 
بلـه. خدمـات ویدئویی دیجیتالی که شـرکت های اپـل در 201۹ رونمایی 
کردنـد حاکـی از آن اسـت کـه روش هـای پخـش، نیـروی  غالـب تحـول 

رسـانه ها در 2020 باقـی خواهنـد ماند
سـودده   2020 در  حمل ونقـل  چندملیتـی  شـرکت  اوبـر،  پانزدهـم: 
سـودهای  برخـی  از  خبـر  اسـت  ممکـن  چنـد  هـر  خیـر.  می شـود؟ 

برسـد. گـوش  بـه  شـرکت  مختلـف  بخش هـای  در  تعدیل  شـده 
شـانزدهم: سـیگار الکترونیک ممنوع خواهد شـد؟ خیر. بخـار نیکوتین 
سـیگارهای الکترونیـک، امن تـر از سـیگارهای تنباکـودار اسـت، هر چند 

ریسـک هایی به همـراه دارد.
هفدهـم: انتشـار کربـن جهـان کاهـش می یابـد؟ نـه. از 2010، انتشـار 
گازهـای آالینده سـاالنه رشـد ۹/ 0 درصدی داشـته و این رونـد در 2020 

نیـز ادامه خواهـد یافت
هجدهـم: آیـا قیمت نفت خام برنت سـال آینده را بـاالی ۶۵ دالر به پایان 
می رسـاند؟ نـه. کاهـش تولید بـه رهبری عربسـتان و روسـیه قیمت نفت 
بـه بـاالی ۶۵ دالر رسـید. ایـن در حالی اسـت که هـر دو کشـور از تولید 

کمتـر از ظرفیت متضرر شـده اند
نوزدهـم: رونـق اوراق بهـادار در نهایت پایـان می یابد؟ خیر. در تابسـتان 
201۹ توفانـی از خریدهـا بـرای سـبد دارایی هـا منجر شـد قیمـت اوراق 
قرضـه بـه جایـی برسـد کـه 17 هـزار میلیـارد دالر بدهـی سراسـر دنیا، 
ضـرری تضمین شـده بـه دوش خریـداران بگـذارد. بـا این حـال آن توفان 
فروکـش کـرده اما هنـوز 12 هزار میلیـارد از اوراق قرضه در انجماد عمیق 

. هستند 
بیسـتم: آیـا بانک هـای اروپایـی تعدیـل مشـاغل را ادامـه خواهنـد داد؟ 
بلـه. بـه نظـر نمی رسـد شـرایط عملیاتـی دشـوار سـال 201۹ بـه زودی 

تغییـر کند.

پیرو سلســله مقــاالت کوتاه در 
رابطه بــا تفکر شــخص محور و 
مشــاهده بعضی ســوءتفاهم ها 
میان تصمیم ســازان کشور در 
این رابطه باید روی بعضی موارد 
تأکید مجدد کنم. به عنوان مثال، 
آقای رحیم پور ازغدی در یکی از 
آخرین سخنرانی هایشان با اقتدار مواضع کسانی که روی 
اصالح ســازوکارها تأکید می کنند را مورد نقد قرار داد. از 
مثال هایی که ایشان ارائه کرد می شد اینطور برداشت کرد 
که ایشان )و احتماال طیفی از سیاستگذاران کشور( تصور 
دقیقی از سیستم و اصالح سیســتم ندارند! در بخشی از 

سخنرانی، ایشان اساسا ایجاد سیستم را نفی می کنند!
این در حالی اســت که »نفی طراحی سیســتم مترادف 
فقدان سیستم نیست«! به بیان دیگر، اگر شما از طراحی 
سیستم طفره بروید یعنی آنچه که فعال در حال وقوع است 
را مناسب می دانید!! همانطور که گفته می شود بی دینی 
هم خودش یک دین اســت! وقتی امثال بنده روی اصالح 
ســازوکارها تأکید می کنیم، عده ای فکر می کنند منظور 
ما اضافه کردن فرآیندهای بروکراتیک است، در حالی که 
اصالح سازوکارها در سیســتم های اجتماعی مالحظات 
زیادی را باید داشــته باشد و باید توســط متخصصینی 
شایسته و در فضایی شفاف صورت بگیرد! اصالح سیستم 
و اصالح سازوکارها در موارد متعددی مترادف با »کاهش 

دیوانساالری« و نه تشدید آن است!
این تفکِر شــخص محور اســت که توصیه می کند برای 
عملکرد خوب در سازمان ها عده ای را بگمارید تا کارمندان 
را بپایند و بعد عده ای هم باید آن ها را بپایند و... . دســِت 
آخر هم یک فضای شدیدا امنیتی و ناکارآمد خروجِی کار 
خواهد بود! اما آدرسی که امثال آقای رحیم پور می دهند 
این است: »ما افراد را قبال خوب تربیت کرده ایم و خودشان 
انصاف را رعایت می کنند، بــرای محکم کاری هم یک نفر 
را گذاشــته ایم که بر آن ها نظارت کنــد«! کدام رهیافت 

دیوانساالری بیشتری می طلبد؟!
آیا رهیافت تاکسی های اینترنتی برای مدیریت تعامالت 
بین مسافران و رانندگان بهتر اســت یا رهیافتی که قبال 
ســازمان تاکسیرانی داشــت؟! اساســا یکی از اشکاالت 
سیســتم های دولتی )حکومتی( در ایران این اســت که 
سازوکار بازخورد-اصالح )یادگیری( در آن ها تعبیه نشده 
اســت و تمامی آنچه برای حفظ کیفیت سیستم در نظر 
گرفته شده اســت همان ادارات حراست هستند که البته 
در موارد متعددی مشــاهده می شود که خودشان گلوگاه 

فساد شده اند!
 حاال برگردیم به سوالی که در عنوان آمد: اصالح سیستم 
یا اصالح افراد؟ پاســخ هر دو اســت، اما دقــت کنید که 
شخصیت و نظام باورها و... همه کســانی که فعال درگیر 
سیستم هستند قبال شکل گرفته اســت!! حاال خودتان 

تصمیم بگیرید که روی کدام جنبه تمرکز کنید!

سال پنجم
شماره صد و چهارده
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سهم دالر از ذخایر ارزی در جهان به باالترین سطح یک سال اخیر رسید. به گزارش 
رویترز، بانک های مرکزی جهان در حال تقویت استفاده از دالر و یوان هستند؛ به 
گونه ای که طبق اعالم صندوق بین المللی پول، سهم دالر از ذخایر ارزی جهانی در 
سه ماهه سوم به باالترین سطح یک سال اخیر و سهم یوان از این ذخایر به باالترین 
سطح یک دهه اخیر رسیده است. ین ژاپن نیز ۵.۶ درصد از ذخایر ارزی در جهان 

را تصاحب کرد.

رمز یک بار مصرف بانکی یا پویا برای شما فعال شده است، برای تکمیل اطالعات به 
لینک مربوطه وارد شوید. این پیامکی است که این روزها با آغاز فعال سازی رمز دوم 
پویا از سوی بانک ها به وفور برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شود.  شیوه ای نوین 
برای کالهبرداری در آخرین روزهای فعالیت رمز ایستا است و مشتریان بانکی به 
هیچ عنوان نباید اطالعات خود را در این لینک ها وارد کنند.  رمز پویا با هدف کاهش 
کالهبرداری های اینترنتی و فیشینگ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

کالهبرداری جدید با رمز پویاجای پای دالر محکم شد

مفهوم حد ضرر 
در سرمایه گذاری

۲٠ پیش بینی از جهان ۲٠۲٠

  هفته نامه
n a v a s a nW e e k l y

پیامبر اکرم )ص( 
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نظرات خود را  در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید 

اصالح سیستم یا اصالح افراد؟!!
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 تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، 
نیاز به تجربه و اطالعات کافی دارد. 
برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، 
الزم است قبل از خرید هر سهمی 
حمایت ها،  مقاومت ها،  روندها، 
وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی 
کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این 
سهم  قیمت  که  دارد  وجود  انتظار 
نظر  به سود مورد  و  باشد  صعودی 
برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم 
برخالف انتظار ما قیمت آن شروع به 
کاهش کرد، به این معنی است که یا 
کرده ایم  اشتباه  خود  محاسبات  در 
یا بر خالف روند بازار، وارد شده ایم و 

تحلیل درستی از سهم نداشتیم. 
روی  پیش  راه  دو  وضعیت  این  در 
ما قرار دارد: اول: صبر کنیم تا بعد از 
کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت 
مورد نظر ما برسد. دوم: بعد از اندکی 

کاهش بالفاصله از سهم خارج شویم.
هیچ  بدون  سهام  در  ماندن  باقی 
قیمت  به  که  زمانی  تا  برنامه ای 
موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد 
چرا که  می تواند منجر به از دست 

رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. 
خروج از سهام بعد از تحمل مقداری 
نظر می رسد؛   به  کاهش، منطقی تر 
یک سرمایه گذار حرفه ای با بررسی 
کامل سهمی را می خرد و حد سود 
و زیان را تعیین می کند. در صورتی 
که به سود مورد نظر دست یافت یا 
سهم به مقاومت خود رسید، از سهم 
خارج می شود. زیرا هیچ سهمی برای 
همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. 
ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد 
و به حد ضرر رسید، بالفاصله باید از 

سهم خارج شد. 
اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، 
حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته 
شود و اگر به آن حد رسید، کامال از 
بازار خارج می شویم و تا زمان بازگشت 
بازار به روند طبیعی، نظاره  گر می 
 مانیم. در این حالت باید از سهامی که 

به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.
افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار 
مورد نظر و توجه به میزان سرمایه 
خود، سرمایه گذاری می کنند به طور 
حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین 

کرده اند. 
باید  بورس  در  سرمایه گذاری  برای 
ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و 
به سواالتی نظیر زمان ورود یا خروج 
و  انتظار  مورد  سود  سهم،  یک  در 
میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن 

هستیم، پاسخ دهیم. 
دانستن این نکته حائز اهمیت است 
که اگر معامله موفقی را انجام دادیم 
کجا خارج شویم و  اگر معامله ما به 
پیش  ما  انتظار  مخالف  دلیلی،  هر 
رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل 
که  است  ابزاری  ضرر  حد  شویم. 
سرمایه گذاران به کمک آن می توانند 
درصورتی که سود موردانتظار محقق 
نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل 

سرمایه جلوگیری کنند.

مهم نیست که چقدر در پیش بینی وقایع 
خوب باشید، یک رخداد هنوز هم می تواند رخ 
دهد. رخدادها اختالالت یا وقفه هایی هستند 
که در عملکرد خدمت رخ می دهند و ممکن 
است موجب اختالل در خدمت یا افت کیفیت 
آن شود و عدم وجود یک فرآیند مؤثر و ساده 
در سازمان ها برای حل و فصل این رخدادها یکی از چالش های پیش روی 

مدیران فناوری اطالعات در سازمان ها است.
غالباً هم در چنین سازمان هایی کاربران موارد خود را از طریق تلفن یا ایمیل 
مطرح می کنند و کارشناسان را با انبوه مواردی روبه رو می کنند که هیچ 
اولویتی برای پاسخ دهی به آن ها تعریف نشده است. در این بین ممکن است 
کارشناسان زمان و تالش زیادی را صرف رسیدگی به رخدادهای تکراری 

کنند. رخدادهایی که شاید توسط کاربران قابل حل باشد.

چرا فرآيند مديريت رخداد 
اهمیت دارد؟

همانطور که می دانیم تمام رخدادهای ثبت شده اولویت یکسانی ندارند. 
برخی موارد ممکن است بالفاصله بررسی شود، مانند رخدادهای مربوط به 
سامانه های عملیات بانکداری، ولی برخی موارد را می توانید در ساعات آتی 
مورد بررسی قرار دهید. در این بین فرآیند مدیریت رخداد به شما این امکان 
را می دهد که اولویت موارد ثبت شده را مشخص کنید. این اولویت بسته 
به دو معیار فوریت )Urgency( و دامنه تاثیرات )Impact( تعیین و 
در همان زمان ثبت رخداد بر اساس دستورالعملی از پیش نوشته شده در 
خصوص میزان فوریت در حل رخداد و دامنه تاثیرات آن بر کسب و کار 

مشخص و ثبت می شود.
همچنین متخصصین فناوری اطالعات از طریق فرآیند مدیریت رخداد 
می توانند رخدادهای تکراری را شناسایی و راه حل های آن ها را از پیش 

تعیین و در یک پایگاه دانش ذخیره کنند. این پایگاه دانش می تواند در 
اختیار کاربران نیز قرار گیرد تا آن ها بتوانند پیش از ثبت مورد، اقدام به حل 
رخداد و از ثبت رخدادهای تکراری پرهیز کنند و در نتیجه تعداد تماس 
با تیم IT کاهش یابد. با پیاده سازی فرآیند مدیریت رخداد و تعیین کاربر 
مسئول برای رخدادها و همچنین مشخص بودن SLA های مربوطه و 
با وجود پایگاه دانش می توانیم انتظار داشته باشیم که زمان پاسخ گویی 
به مشکالت کاهش یابد و با استقرار فرآیند مدیریت رخداد به عنوان یکی 
از اولین فرآیندهای پیاده سازی شده در حوزه ITSM، مدیران فناوری 
اطالعات می توانند سرویس های عادی خود را در اسرع وقت بازگردانند 
و سریع تر و ساده تر ارزش مدیریت رخداد را برای واحدهای کسب و کار 

سازمان نشان دهند.
کسب رضایت مشتری با ارزش واقعی مدیریت رخداد

مواردی که تا اینجا مطرح شد، ما را متقاعد می سازد، برای بازگرداندن 
سرویسی که دچار رخداد شده در کم ترین زمان و بطوریکه کمترین تأثیر 
را بر کسب و کار سازمان داشته باشد، باید فرآیند مدیریت رخداد را در 
سازمان جاری کنیم. ولی ارزش مدیریت رخداد در بازگرداندن سرویس 
خالصه نمی شود. رفع رخداد و بازگرداندن سرویس به تنهایی برای مشتری 
شما ارزشی خلق نمی کند. اگر شما به دنبال رضایت مشتریان خود هستید 
باید داده های با ارزشی که در طول فرآیند مدیریت رخداد تولید می شود را 
جمع آوری کنید و با تحلیل این داده های ارزشمند و شناسایی دالیل وقوع 
رخدادها باعث کاهش تعداد رخداد و بهبود زمان بازیابی شوید و همچنین 
زمینه های بهبود سرویس را شناسایی کنید. کارشناسان فناوری اطالعات 
می توانند با شناسایی دالیل وقوع رخدادها، تغییری را اعمال کرده و یا ثبت 
مشکل کنند و با از بین بردن عوامل وقوع آن ها باعث کاهش رخدادها شوند.

چرا مدیران فناوری اطالعات هرگز به فرآیند مدیریت رخداد نه نمی گویند؟

این اتفاق برای ما معنایی دارد ؟؟

تلگرامنوشت

دولت ترامپ به مدت 3 روز چند نفر ترکیه ای را تحریم کرده بود و در 
مقابل اردوغان هم آمریکا را تهدید کرد که اگر تحریم ادامه پیدا کند 
بانک های آمریکایی در ترکیه بسته خواهند شد به این ترتیب ترامپ 

تحریم ها را پس گرفت .
ما ایرانی ها تحریم می شویم چون ارتباط جهانی نداریم اگر ارتباط جهانی 
داشتیم و با بانک های جهانی و شرکت های بزرگ همکاری میکردیم به 
خاطر حضور آنان قطعا کسی جرات تحریم ما را نداشت ... لزومی ندارد 
که سالی چند کنفرانس برگزار کنیم تا درباره علل فساد و روش های 

مبارزه با آن سخن بگوییم اگر از من بپرسند با فساد در ایران چه باید کرد 
میگویم هرچقدر ایران با دنیا بیشتر کار کند فساد کمتر میشود پس اگر 
میخواهیم اختالس و دزدی از بین برود باید سیستم بانکی ایران جهانی 
و شفاف شود در آن صورت اگر یک نفر یک دالر جابجا کرد برای مردم 
مشخص خواهد بود که چه ساعتی و از کجا به کجا آنرا منتقل کرده است . 
اگر جهانی شویم آنگاه خواهیم دید که فساد از میان خواهد رفت ولی تا 
وقتی یک کشور با دنیا ارتباط ندارد در داخل آن ممکن است هر اتفاقی 

بیفتد !!

info@eghtesadbazar. ir
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